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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА СПІВРОБІТНИЦТВО
ДЕРЖАВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ
ШЛЯХОМ
Постановка проблеми. У даній статті проведений аналіз
щодо міжнародного співробітництва та досвіду реалізації
державної політики у сфері запобігання відмиванню доходів,
одержаних злочинним шляхом, з’ясовано основоположні
принципи формування міжнародно-правової бази у сфері
протидії легалізації злочинних доходів, досліджено державні
механізми боротьби з відмиванням “брудних” грошей у
європейських та інших країнах. Проблема легалізації злочинних
доходів перетворилася за останні декілька десятків років в
міжнародну. Відмивання грошей вийшло за рамки окремих
країн чи регіонів, набувши глобального значення. За оцінками
експертів щорічно у світі в законний фінансовий обіг вливається
від 150 до 500 мільярдів доларів США, набутих злочинним
шляхом. Найсприятливішими для відмивання грошей є нові
фінансові ринки в країнах із перехідною економікою. Світова
спільнота визнає, що відмивання доходів, отриманих у результаті
злочинної або іншої незаконної діяльності, стала глобальною
загрозою економічній безпеці, у зв’язку з чим від держав
вимагається прийняття узгоджених заходів боротьби з цією
суспільно небезпечною діяльністю як на національному, так і на
міжнародному рівні. З проблемою “брудних” грошей в різний час
тією чи іншою мірою зіткнулися більшість держав світу. Разом
із тим відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, один
із яскравих прикладів того, як швидко орієнтуються злочинці в
прогалинах законодавства різних держав. Відсутність адекватної
реакції національних юрисдикцій і недостатній розвиток
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міжнародного співробітництва привели на первинному етапі
до практичної безкарності учасників організованих злочинних
формувань, що легалізували доходи, отримані від кримінального
бізнесу, насамперед операцій з наркотиками.
Ключові слова: доходи, отримані злочинним шляхом,
відмивання доходів, протидія відмиванню доходів.
Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок в розробку
національних та міжнародних систем протидії відмиванню
доходів, отриманих злочинним шляхом, в контексті проблеми
детінізації економіки здійснено такими зарубіжними вченими, як
Т.Рейтер, Р.Седдіг, Дж.Робінсон, К.Коттке, Дж.Жданович тощо. В
українській науці останніх років питання боротьби з легалізацією
злочинних доходів фрагментарно висвітлювалось лише в окремих
наукових статтях. Але в останній час ця проблема знаходить
достатньо широке висвітлення як серед вітчизняних науковців
так і деяких зарубіжних науковців, серед яких можна відзначити
роботи В.Алієва, З.Варналія, О.Горбунової, О.Київець, А.Мокія,
О.Римарука, О.Барановського, С.Буткевич та інших.
Актуальність теми дослідження. Відмивання грошей не
можна назвати одним з нових проявів глобалізації чи інших
світових процесів, оскільки злочинність, яка обумовлює
легалізацію отриманих незаконних доходів, вже досить широко
вивчена науковцями-юристами. Однак як окрема глобальна
проблема з точки зору державного регулювання стала розглядатися
на офіційному рівні порівняно нещодавно – з 1989 року, коли на
Паризькому саміті Великої Сімки (G–7) було прийнято рішення
про організацію міжнародного органу, що координує зусилля
усіх зацікавлених держав з протидії відмиванню грошей. З
цього моменту договірне та інституційне поле міжнародного
співробітництва стало розширюватися, про підтримку глобальних
ініціатив заявило ряд впливових міжнародних організацій, таких
як ООН, МВФ, Група Світового банку, що вилилося в розробку
спеціальних програм, рекомендацій, створення різноманітних
комісій та комітетів. Залучення уваги науковців, політиків,
журналістів до нових світових процесів у питаннях протидії
відмиванню грошей здійснювалося паралельно своєрідному
розширенню орієнтирів при вивченні явищ, пов’язаних з
міжнародною фінансовою безпекою. Це було обумовлено явищем
глобалізації та її наслідками, закінченням епохи “холодної війни”
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і біполярного світу, що здійснило певний вплив на середовище
безпеки, скорегувавши традиційно прийняті постулати. Широке
тлумачення безпеки актуалізувало в якості впливових чинників
безпеки ті явища, які ще декілька десятиліть тому не викликали
б пильної уваги – і в тому числі процеси легалізації злочинних
доходів. З урахуванням вищезазначеного, особливого значення
набувають механізми, інститути і технології протидії вказаному
явищу, а також ті аспекти, на підставі яких можлива оцінка
ефективності застосовуваних заходів.
Виклад основного матеріалу. Легалізація злочинних
доходів перетворилася за останні десятиліття на проблему
міжнародного рівня – відмивання грошей вийшло за рамки
окремих країн чи регіонів, набувши глобального значення.
Щорічно у світі до законного фінансового обігу вливається до
500 мільярдів доларів, набутих злочинним шляхом. В Україні
спеціально уповноваженим органом, що реалізує державну
політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, є
Державна служба фінансового моніторингу України. Відомо, що
найсприятливішими для відмивання грошей є нові фінансові ринки
в країнах із перехідною економікою. Світова спільнота визнає, що
відмивання доходів, отриманих у результаті злочинної або іншої
незаконної діяльності, стала глобальною загрозою економічній
безпеці. У зв’язку з цим від держав вимагається прийняття
узгоджених заходів боротьби з цією суспільно небезпечною
діяльністю – як на національному, так і на міжнародному рівні.
З проблемою “брудних” грошей в різний час, тією чи іншою
мірою, зіткнулися більшість держав світу. Водночас відмивання
доходів, одержаних злочинним шляхом, є одним з яскравих
прикладів того, як швидко орієнтуються злочинці в прогалинах
законодавства різних держав. Відсутність адекватної реакції
національних юрисдикцій і недостатній розвиток міжнародного
співробітництва привели на первинному етапі до практичної
безкарності учасників організованих злочинних формувань,
що легалізували доходи, отримані від кримінального бізнесу.
Відмивання грошей не можна назвати одним із нових проявів
глобалізації чи інших світових процесів.
Перші документи у сфері протидії легалізації доходів,
одержаних злочинним шляхом, датуються 1988 р. У грудні
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1988 р. в Базелі керівники Центральних банків “Великої сімки”
прийняли Декларацію з принципових положень, серед яких –
питання відмивання доходів від кримінального бізнесу. У цьому
документі, зокрема, зазначається, що довіра громадськості до
банків може бути підірвана через їх зв’язки із злочинцями. Крім
того, були визначені принципи, якими слід керуватися у боротьбі з
відмиванням грошей через банківську систему, що передбачають:
– встановлення особи клієнта;
– неухильне дотримання всіх законів і нормативних актів у
галузі фінансових операцій і відмова брати участь в угодах, які
викликають підозри і можуть мати на меті відмивання грошей;
– співпраця з правоохоронними органами в межах, що
допускаються постановами про конфіденційність щодо клієнта
Іншим документом є Конвенція ООН “Про боротьбу проти
незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин”
(Віденська конвенція), прийнята 20 грудня 1988 р. У СРСР
Віденська конвенція була ратифікована 9 жовтня 1990 р., набувши
чинності 17 квітня 1991 р. [2:78].
Конвенція має особливе значення, оскільки є обов’язковим
документом міжнародно-правового характеру для країн, що
приєдналися. Вона передбачає обов’язок держав-учасниць вживати
заходів, що дозволяють їх компетентним органам визначати,
виявляти, заморожувати або заарештовувати доходи, отримані
від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних
речовин з метою подальшої їх конфіскації. Положення Віденської
конвенції формулюють питання відповідальності за конверсію
або переведення власності, приховування справжнього
характеру, джерел отримання власності, доходів, отриманих
внаслідок незаконного обігу наркотиків; наполегливо вказують
на важливість застосування конфіскаційних заходів. У цьому
зв’язку прийнято вважати, що саме Віденська конвенція поклала
початок формуванню міжнародно-правової бази у сфері протидії
легалізації злочинних доходів [3:14].
Однак справжні основи у сфері протидії легалізації доходів,
одержаних злочинним шляхом, були закладені Конвенцією
Ради Європи про “відмивання”, пошук, арешт та конфіскацію
доходів від злочинної діяльності, прийнятої 8 листопада 1990 р.
Як зазначає російський науковець В.Ф.Цепелев, Конвенція має
насамперед характер доктринального, міжнародно-правового
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та кримінально-політичного документа регіонального рівня
для країн – учасниць Ради Європи, з одного боку, базується
на відповідних джерелах міжнародного кримінального права
(договорів, конвенцій, угод та інших актів ООН та її установ), з
іншого – впливає на багатосторонні відносини держав у рамках
інших регіональних об’єднань (наприклад, СНД), на міждержавні
зв’язки та на реалізацію державної політики на національному
рівні.[4] Звертає на себе увагу і “модельний” характер Конвенції,
оскільки вона формує основоположні підходи до протидії
легалізації кримінальних доходів [5:55]. Ці підходи стосуються
низки напрямків:
– визначення понять;
– розробки законодавчих заходів з метою боротьби з
відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;
– формулювання додаткових вимог до банківських, інших
фінансових установ, що здійснюють операції з фінансовими
ресурсами, майном, майновими правами;
– забезпечення міжнародного співробітництва у сфері
протидії легалізації кримінальних доходів.
Так, у ст. 1 Конвенції пропонується використання таких
термінів, як “дохід”, “майно”, “знаряддя”, “конфіскація” і
“основне правопорушення”. Європейська конвенція 1990 р.
відіграла велику роль в ініціації розробки відповідних правових
заходів в законодавстві багатьох держав, які в своїй більшості
позитивно сприйняли керівні положення зазначеної Конвенції.
Водночас національні законодавці по-різному формулювали
правові норми, що пояснюється як особливостями правової
ідеології, так і певними кон’юнктурними міркуваннями
економічного і політичного характеру. З точки зору змісту
правових норм виділяють три підходи: широкий, обмежувальний
і вузький. Прикладом широкого підходу може служити поняття
легалізації, запропоноване Модельним законом “Про протидію
легалізації (відмиванню) доходів, отриманих незаконним шляхом”,
представленого Постійною комісією Міжпарламентської
Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав:
“легалізація (відмивання) доходів, отриманих незаконним шляхом,
– умисні дії по наданню правомірного вигляду користуванню
або розпорядженню доходами, отриманими свідомо незаконним
шляхом. Доходи, отримані свідомо незаконним шляхом, –
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фінансові кошти в національній або іноземній валюті, рухоме
і нерухоме майно, майнові права, об’єкти інтелектуальної
власності, інші об’єкти цивільних прав, отримані в результаті
вчинення умисних дій, що суперечать вимогам законодавства
держави”.[6:1]
Таким чином, на європейському рівні координація зусиль у
боротьбі з відмиванням “брудних” грошей знайшла відображення
у прийнятій Радою Європи Конвенції з “відмивання” грошей,
виявлення, арешту і конфіскації виявлених коштів, здобутих
злочинним шляхом” (Страсбург, 8 січня 1990 р.), а також у
схваленій Радою ЄС Директиві щодо запобігання використанню
фінансової системи для відмивання грошей (Директива №
91/3081CEE від 14 лютого 1991 р.). Зазначена Директива ЄС
закріпила поширення положень про боротьбу з відмиванням
грошей не тільки на доходи наркобізнесу, але й також на
тероризм та інші види організованої злочинності. Державами
ЄС була прийнята Підсумкова декларація Паризької конференції
парламентів ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей від 8
лютого 2002 р., в якій одним із визначальних положень є санкції
проти країн, що не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням
грошей. Спеціальною сесією Генеральної Асамблеї ООН у рамках
Глобальної програми ООН проти відмивання доходів на 1997 –
1999 роки у червні 1998 р. прийнято Політичну декларацію та
План дій проти відмивання доходів, у яких визначено, що держави,
які ще не вжили відповідних заходів, повинні до 2003 р. привести
своє національне законодавство щодо боротьби з відмиванням
доходів у відповідність з міжнародно-правовими нормами.[7:5]
Визначення легалізації (відмивання) доходів від злочинної
діяльності наведено у Віденській конвенції ООН про боротьбу з
незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин
19 грудня 1988 р. Згідно зі ст. 3 цієї Конвенції легалізація
(відмивання) доходів від злочинної діяльності визначається як:
– “конверсія” або переведення власності, якщо відомо, що така
власність отримана внаслідок будь-якого правопорушення або
правопорушення, пов’язаного з обігом наркотичних засобів, або
внаслідок участі в такому правопорушенні чи правопорушеннях
з метою приховування або утаювання незаконного джерела
власності, або з метою надання допомоги будь-якій особі, яка бере
участь у вчиненні такого правопорушення чи правопорушень, із

21

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

тим, щоб вона могла ухилитися від відповідальності за свої дії;
–
приховування
справжнього
характеру,
джерела,
місцезнаходження, способу розпорядження, переміщення,
справжніх прав стосовно власності або її належності, якщо
відомо, що така власність одержана внаслідок правопорушення
або правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних
засобів, або внаслідок участі в такому правопорушенні або
правопорушеннях;
– придбання, володіння або використання майна, якщо в
період його отримання було відомо, що таке майно отримано
в результаті правопорушення або в результаті участі в такому
правопорушенні або в правопорушеннях;
– участь, співучасть або вступ в злочинну змову з метою
здійснення будь-якого правопорушення або правопорушень,
наведених вище, замах на здійснення такого правопорушення або
правопорушень, а також пособництво, підбурювання, сприяння
або консультування при їх скоєнні. Із середини 1980 р. міжнародна
спільнота розпочала активну боротьбу з відмиванням коштів
кримінального походження. До цього спонукало зростання
злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотиків,
торгівлею зброєю, збільшення кількості терористичних випадків,
активним інвестуванням капіталів сумнівного походження в
економіку деяких держав, у тому числі тих, які розвиваються
стабільно [8:5].
З огляду на актуальність проблем, пов’язаних із відмиванням
злочинно набутих коштів, на зустрічі керівників країн “Великої
сімки” у Парижі у 1989 р. було створено Групу з розробки
фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів, отриманих
злочинним шляхом – FATF. FATF – міждержавний орган, що
розробляє політику боротьби з легалізацією коштів, набутих
злочинним шляхом, та сприяє її виконанню на національному
і міжнародному рівні. До FATF входять 29 країн-учасниць:
Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Бразилія, Великобританія,
Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Гонконг
(Китай), Люксембург, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Нова
Зеландія, Норвегія, Португалія, Сінгапур, Сполучені Штати
Америки, Туреччина, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція
та Японія та дві регіональні організації: Європейська комісія
та Рада співробітництва країн Перської затоки. FATF здійснює
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співробітництво з іншими міжнародними організаціями, що
працюють в цій сфері, такими як Відділ ООН з контролю за
наркотиками і запобіганню злочинності, Рада Європи, Азіатськотихоокеанська група боротьби з відмиванням коштів і Цільова
група фінансових дій країн Карибського басейну. Секретаріат
FATF знаходиться в Організації економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР) [9:51-56].
Діяльність FATF спрямовано на виконання таких завдань:
– поширення інформації про заходи у сфері боротьби з
відмиванням грошей на всіх континентах і у всіх регіонах світу;
– здійснення моніторингу реалізації Сорока рекомендацій у
країнах – членах FATF;
– огляд тенденцій у сфері відмивання грошей та відповідних
контрзаходів (проведення “типологічних досліджень” з метою
виявлення нових схем відмивання коштів) тощо.
Основне завдання FATF – забезпечити прийняття усіма
фінансовими центрами міжнародних стандартів у сфері
запобігання, виявлення і притягнення до відповідальності за
відмивання грошей. На виконання цього завдання FATF були
розроблені Сорок рекомендацій, які є міжнародними стандартами
і становлять базову структуру спрямованих проти відмивання
коштів заходів, що мають застосовуватися на загальносвітовому
рівні. Сорок рекомендацій визначають загальні принципи дій, які
мають знайти своє відображення у національних законодавствах
країн з наступних питань: кримінальна відповідальність,
здійснення правосуддя, застосування заходів адміністративного
та цивільного примусу, діяльність фінансової системи, питання
міжнародного співробітництва тощо. У них наголошується на
необхідності посилення національних правових дій, спрямованих
на протидію відмиванню грошей, підвищення ролі фінансовобанківської системи в цій справі та розширення міжнародної
співпраці. Хоча рекомендації не є міжнародною конвенцією,
обов’язковою до виконання, багато країн світу взяли на себе
зобов’язання державного регулювання боротьби з відмивання
грошей. Першочергового значення FATF надає аналізу світових
фінансових потоків, діяльності банківських і фінансових систем
та методів відмивання грошей, прагнучи виявити слабкі місця у
боротьбі із цим явищем [10:163]
Зазначений орган постійно здійснює моніторинг та аналіз
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як стану боротьби країн – членів FATF з відмиванням коштів,
так і процесів приведення у відповідність до рекомендацій
FATF законодавств певних країн, що висловили свою підтримку
загальносвітової боротьби з відмиванням “брудних” коштів. У разі
негативних висновків за результатами такого аналізу FATF має
право застосовувати певні заходи впливу, що можуть виражатися
у направленні попереджень окремій країні, внесенні країни до
“чорного списку” (списку країн, що не співпрацюють з FATF з
питань боротьби з відмиванням коштів), аж до застосування
рекомендацій щодо обмеження співробітництва з країнамипорушниками. Наслідком застосування таких санкцій можуть
бути обмеження та зупинення розрахунків, блокування коштів
на кореспондентських рахунках банків та рахунках підприємств,
закриття цих рахунків тощо [11:16].
Таким чином, весь світ дійшов згоди, що боротьба з
відмиванням грошей, набутих злочинним шляхом, – справа
виняткової ваги. Державна політика країн спрямовується на
розробку і прийняття відповідних законів та підзаконних актів,
директив міжнародних економічних спільнот; провідними
світовими банками встановлюються спеціальні правила, а
органами виконавчої влади запроваджуються відповідні системи
контролю, надаються рекомендації стосовно конкретних напрямів
боротьби із цим явищем тощо.[12:134]
Висновки. Відмивання “брудних” грошей є складним
економіко-правовим явищем, яке не має кордонів. Термін
“відмивання грошей” з’явився в науковому обігу порівняно
нещодавно. Проте світова спільнота уже встигла продемонструвати
серйозність своїх намірів у боротьбі із цим злом. Віденська
конвенція ООН 1988 р. дала вичерпне визначення даного терміна,
а 1989 р. на зустрічі G7 було створено Групу з розробки фінансових
заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF — Financial Action
Task Force). Україна до числа 29 країн — членів цієї групи не
ввійшла, проте вже побувала в “чорному списку” цієї організації,
продемонструвавши невідповідність розробленим цією групою
рекомендаціям. Використання міжнародного досвіду державних
механізмів запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів,
отриманих злочинним шляхом, дозволяє сформулювати комплекс
ефективних національних важелів державного регуляторного
впливу з протидії даному виду злочинності. Проблема легалізації
злочинних доходів перетворилася за останні роки в міжнародну.
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При цьому світова спільнота визнає, що легалізація (відмивання)
доходів, отриманих у результаті злочинної діяльності, стала
глобальною загрозою економічній безпеці, у зв’язку з чим від
держав вимагається прийняття узгоджених заходів боротьби з
цією суспільно небезпечною діяльністю як на національному, так
і на міжнародному рівні.
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МЕРЕЖ КОМУНІКАЦІЙ
З переходом ринку і суспільства на якісно новий щабель
розвитку і виникненням термінів «інформаційне суспільство»,
«економіка знань» і «четвертинний сектор» разючі зміни
відбулися не тільки в сфері науково-дослідних і дослідноконструкторських робіт (НДДКР), а й в міжнародних відносинах.
І якщо розвиток НДДКР і плоди, принесені ними, постають
перед нами у вигляді цілком реальних розробок, технологій та
інновацій, і спрямування їх розвитку бачиться громадськості,
нехай і не завжди передбачуваним, але логічним, закономірним
і зрозумілим, то трансцендентність розвитку і використання
технологій в дипломатичних і політичних цілях в останні роки
змушує представників академічних кіл і практиків приділити
більшу увагу цьому питанню.
Те, що відбувся за останні три десятиліття розвиток
інформаційно-комунікаційних
технологій
на
основі
мікроелектроніки, сприяло появі нового простору соціальної
взаємодії, здійснюваного поза будь-яких часових або
територіальних рамок. Функціонування даного простору
дозволило соціологам зробити висновок про формування нового
мережевого суспільства, соціальна структура якого побудована
навколо цифрових мереж коммунікації [1: 66].
Американський соціолог Мануель Кастельс (Manuel Castells)
визначає «мережеве суспільство» (network society) як динамічну відкриту систему, в основі якої лежать мережі виробництва,
влади і досвіду [2: 375]. Створювані нові соціальні стандарти
інформаційного суспільства вибудовують нову архітектуру
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суспільних відносин і, як наслідок, актуалізують необхідність
переосмислення, переоцінки їх регуляторів.
Відповідно, відбувається зміна ролі права в системі соціальних
норм, викликана універсальною значимістю його нового
технократичного розуміння: праву надається статус головного
інструменту управління процесом формування мережевого
миропорядку [3: 7].
Міжнародне право як галузь права перебуває в авангарді
еволюційних змін, по-перше, з огляду на свій предмет – транс
кордонні приватноправові відносини, які самі по собі мають
в деякому сенсі мережевий характер, так як виходять за межі
державних кордонів, і здатні до самоорганізації, а також частково
децентралізовані.
По-друге, завдяки застосовуваної для регулювання відповідних
відносин методології: матеріальний спосіб регулювання
передбачає звернення до уніфікованих, стандартизованих актів;
колізійних способів регулювання, які відшукують найбільш
підходящу правову систему, як правило, за відсутності жорсткої
прив›язки до національного права; нарешті, саме в рамках
міжнародного приватного права допустимо застосування норм
недержавного регулювання, через призму інституту lexmercatoria.
Реалізація державної влади в інформаційно-комунікаційному
просторі як один із напрямів реалізації суверенітету держави
може бути націлена на різні види відносин, в тому числі і
транскордонні, задаючи при цьому форми таких відносин і межі їх
здійснення з урахуванням диспозитивного методу регулювання,
властивого саме регулюванню приватноправових відносин.
Інтеграція інформаційних технологій в суспільні відносини не
могла не позначитися на принципах реалізації державної влади,
певною мірою трансформуючи концепцію управління мережевим
суспільством.
При цьому поява глобального поза територіального
розподіленого інформаційно-комунікаційного простору на
платформі кібер простору, поряд з позитивними процесами
інтерактивної комунікації і функціонування традиційних
суспільних та державних інститутів на основі принципів
прозорості і відкритості, зумовило також негативні явища у вигляді
потенційної загрози державному суверенітету, побудованому на
таких традиційних ознаках, як влада і територія.
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Формулювання концепції суверенітету в інформаційному
просторі має безумовну значущість щодо міжнародного права.
Принцип суверенної рівності держав, заснований на якісних
властивостях держави – суверенітет, виступає в якості загального
початку для міжнародного приватного права. Даний принцип,
поряд із загальними принципами міжнародного публічного
права (мирне вирішення міжнародних суперечок, невтручання
у внутрішні справи, загальну повагу прав людини, міжнародне
співробітництво, сумлінне виконання міжнародних зобов›язань),
забезпечує існування і визначає вектор розвитку міжнародного
приватного права як галузі права[4: 86].
Також професором Г. К. Дмитрієвою був сформульований
і спеціальний принцип – принцип суверенної рівності
національного права держав, що займають особливе місце в
міжнародному приватному праві, як передумови виникнення та
існування даної галузі права[5: 193]. Зміст принципу суверенної
рівності національного права держав полягає, з одного боку, в
тому, що виходить з суверенних прав держави право видавати
діючі в межах території відповідної держави національні
закони. З іншого боку, принцип рівності національного права
держав виходить з того, що інтереси міжнародного спілкування
вимагають в певних межах застосування іноземного права.
Опора вище вказаних принципів на суверенітет держави,
який, в свою чергу, являє собою верховенство держави в межах її
території, обумовлює необхідність вирішення питання, на скільки
інформаційно-комунікаційний контур збігається з традиційними
територіальними кордонами, в межах яких реалізується і
суверенітет держави, і його повна юрисдикція.
Постановка цього питання обумовлена протиріччям між
позатериторіальним характером інформаційного простору, в якому
вагоме місце займає кіберпростір, з одного боку, і реалізованим в
межах географічно визначених кордонів суверенітетом держави,
а також проявом суверенітету – юрисдикцією держави, з іншого
боку.
Значимість вирішення даного питання для міжнародного
приватного права полягає в тому, що колізійні формули
прикріплення і підстави міжнародної підсудності побудовані на
прив›язці до території певної держави, що викликає складність їх
застосування щодо того чи іншого сегмента поза територіального
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інформаційного простору.
Саме той факт, що сфера реалізації суверенітету держави
позначена географічно визначеними межами, поклала початок
переосмисленню в доктрині концепції суверенітету в умовах
розвитку цифрових технологій, причини якого викликані
специфічними особливостями інформаційно-комунікаційного
простору, що не має ні матеріальних ознак, ні відчутної географічної
протяжності, а також темпами інтеграції громадських і державних
інститутів в інформаційно-комунікаційному просторі.
Доктрини розвитку державного суверенітету, дійсно, повинні
розроблятися з урахуванням специфіки інформаційного простору,
зокрема кіберпростору (цифрового простору).
Кіберпростір – це певна форма вираження інформаційного
простору, що припускає використання цифрових засобів і
передачі інформації. При цьому основним питанням залишається
проблематика визначення меж такого кіберпростору.
Звісно ж, що кордони як інформаційного, так і кіберпростору
повинні визначатися з урахуванням критерію можливості
юрисдикційного впливу на ті чи інші відносини з боку суверенної
держави. Мова йде не тільки і не стільки про компетенцію органів
судової влади суверенної держави, скільки про можливість
встановити найтісніший зв›язок відносин, що реалізуються в
інформаційному просторі з територією тієї чи іншої країни з
урахуванням принципу цілеспрямованої діяльності, яка зачіпає
територію суверенної держави і інтереси його суб›єктів і
принципу технологічної нейтральності.
На особливу увагу заслуговують і проблеми співвідношення
норм міжнародних договорів, в яких беруть участь суверенні
держави, до національного законодавства держав. У позначеному
контексті необхідно відзначити, що в різних державах підходи до
співвідношення та пріоритетності нормативних правових актів
розрізняються.
Добровільне обмеження окремих суверенних повноважень
держави, в тому числі і в інформаційному середовищі, не
свідчить про обмеження суверенітету держави в якійсь частині
і тим більше не свідчить про відмову від суверенітету, а
демонструє свободу волевиявлення держави, рівність держав як
суб›єктів міжнародно-правових відносин. При цьому межі такого
волевиявлення можуть бути встановлені лише самою державою.
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У науці зазначається, що інформаційно-комунікативна
парадигма розвитку суспільства розкриває цілісно організовану
систему всіх видів і типів комунікацій, функціонування і розвиток
яких здійснюється відповідно до принципів створення, зберігання
і поширення інформації [7: 88]. Інформація служить засобом
підтримки життєдіяльності держави, а комунікація як процес
передбачає рух інформації, знання громадському просторі.
Говорячи
про
внутрішньодержавний
інформаційний
суверенітет, варто відзначити, що повна або часткова відмова
від відповідних повноважень, пом›якшення в будь-якій формі
вимог дотримання національних інтересів в інформаційній
сфері неминуче ведуть до втрати контролю над державним
суверенітетом в цілому [8: 209].
Професором Е. В. Талапіною було відзначено, що,
представляючи «загрозу» державному суверенітету в публічному
праві, нейтральність і екстериторіальність кіберпростору в
приватному праві більшою мірою формально перетворюють
традиційні інститути [9: 5]. З цим твердженням важко погодитися.
При цьому запереченням цієї тези може послужити виявлена цим
же автором тенденція стирання кордонів між галузями права, яка
каталізує розвиток цифрових технологій. Оскільки інформація і
технології містяться в кожній галузі права, зазначені технології,
стаючи спільним знаменником, визначають єдину логіку права,
що, в свою чергу, знижує цінність галузевого поділу [10: 187].
Не вдаючись в аналіз зниження значущості галузевого поділу,
слід зазначити, що інтегрування інформаційно-комунікаційних
технологій, що трансформують як просторове, так і тимчасове
сприйняття, фактично в усі суспільні та державні інститути не
може не позначатися на загальній трансформації методології
як публічно-правового, так і приватноправового регулювання
суспільних відносин.
Будь-якізміни у функціонуванні тих чи інших інститутів
публічного права в умовах розвитку інформаційних технологій,
безумовно, впливають і на приватно правове регулювання.
При цьому як принципи, так і методологія правового
регулювання суспільних відносин в умовах цифрових
технологій можуть бути виявлені тільки при розумінні умов
і меж дії суверенітету, юрисдикції держави в інформаційнокомунікаційному просторі.
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Розуміючи суверенітет держави як предтечу прояву його
юрисдикції, яка «включає в себе дію норм права в просторі і по
колу осіб, охоплюючи всі способи реалізації права: застосування,
дотримання і використання» [11: 149], необхідно оцінити стійкість сприйняття даних категорій в умовах розвитку цифрових
технологій. У зв’язку з цим виявлення співвідношення традиційних територіальних кордонів, в межах яких реалізується і суверенітет держави, і його юрисдикція, з інформаційно-комунікаційним контуром є, безумовно, значущим і для галузей приватного
права.
Вплив інформаційних технологій на державний суверенітет
неоднозначно оцінюється в літературі, і часто автори займають
прямо протилежні позиції, які можуть мати певний ідеологічний
відтінок.
У роботі М. В. Силантьєвої мова йде не тільки про
«десуверенізацію», а й про «постсуверенізацію», під якою автор
розуміє розпад дотеперішніх національно-державних утворень
і формування нових інтеграційних одиниць, в результаті
якого відбувається оновлення системи – нові життєздатні
соціокультурні організми приходять на зміну застарілим [12: 8].
Передумови десуверенізації і розкладання Вестфальської
системи міжнародних відносин ми вбачаємо в науково-технічній
та інформаційній революції, яка забезпечила радикальну зміну
швидкісних можливостей і обсягів комунікаційного процесу [13:
235]. У рамках теорії «цифрового лібертаріанізму» суверенітет
кіберпростору протиставляється державному суверенітету, що
обумовлено протиріччям між територіально обмеженою дією
внутрішнього права держави і глобальним характером поширення
інформації в мережі [14: 111].
Складно погодитися з доктринальною позицією про те,
що забезпечення державного суверенітету в інформаційній
сфері та розвиток глобального інформаційного суспільства є
взаємовиключними завданнями, що обумовлені практичною
неможливістю певної держави зберігати контроль над
інформаційною політикою в умовах високої інтеграції в
глобальному інформаційному суспільстві [15: 64].
На зазначеному протиріччі, крім концепції зниження
значущості суверенітету в глобальному інформаційному
суспільстві, може бути побудована і інша концепція у вигляді
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необхідності прийняття додаткових заходів щодо посилення
державного контролю щодо інформаційного простору,
відображенню інформаційних загроз суверенітету і безпеки
держави, формування та здійснення національної політики
держави по контролю і регулюванню на своїй території діяльності
соціальних мережевих структур.
Істотна зміна концепції простору має нести в собі не стільки
концепцію революційного заперечення століттями сформованих
стійких інститутів, скільки вироблення адаптивних підходів,
виявлення нових тенденцій в принципах і методології правового
регулювання відносин в умовах впливу технологічного фактору
[16: 464].
Однак правова і технологічна природа деяких форм реалізації
цивільно-правових відносин в інформаційно-комунікаційному
просторі передбачає крайню складність централізованого
державного регулювання. Наприклад, неефективність державного
регулювання приватноправових відносин, що реалізуються
за допомогою блокчейн-технологій, і зокрема заснованих на
цих технологіях крипто валютних розрахунках, визначається
децентралізацією, властивою блокчейн-технологією.
Вона можлива завдяки консенсусу, тобто підтвердження
здійснених транзакцій особами, які довели наявність необхідної
кількості токенів (proof-of-stake) або обчислювальної потужності
свого сегмента мережі (proofofwork); ключові рішення, що
стосуються зміни алгоритмів системи, можуть прийматися
більшістю її учасників, інакше особи, які ініціювали зміни,
виявляться в меншості.
Таким чином, процеси глобалізації, розвитку інформаційнокомунікативних технологій, істотно змінюють соціум і, як
наслідок, його надбудову – право. Міжнародне приватне право
в силу свого предмета і особливої методології знаходиться в
авангарді відповідних змін.
Нами були проаналізовані проблеми формулювання
концепції територіального суверенітету у поза територіальному
інформаційному просторі, які мають серйозну значущість
щодо міжнародного приватного права, принципами якого є
загальний принцип суверенної рівності держав, який виступає в
якості загального початку для міжнародного приватного права,
і спеціального принципу суверенної рівності національного
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права держав. Поставлена проблема реалізації територіального
характеру колізійних формул прикріплення і підстав міжнародної
підсудності щодо певного сегмента поза територіального
інформаційного простору. Досліджується питання обумовленості
адаптації принципів та методології правового регулювання
суспільних відносин в умовах цифрових технологій необхідністю
розуміння умов і меж реалізації суверенітету, юрисдикції держави
в інформаційно-комунікаційному просторі.
Осмислювати в рамках науки міжнародного приватного
права, процеси в тій чи іншій мірі актуальні і для інших галузей
права. У даному дослідженні проаналізовані такі індикатори змін,
що відбуваються в правовій парадигмі, як вплив інформаційнотелекомунікаційних технологій на розвиток міжнародного
приватного права, місце і зростаюче значення норм недержавного
регулювання в процесі упорядкування транскордонних
приватноправових відносин, розвиток недержавних систем
дозволу транскордонних суперечок. Порушуються проблеми
використання блокчейн-технологій і охорони інтелектуальної
власності в транскордонних приватноправових відносинах.
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ЗОБОВ’ЗАННЯ ДЕРЖАВИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВА НА ЖИТТЯ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО
КОНФЛІКТУ У КОНТЕКСТІ РІШЕНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Постановка проблеми: Право на життя посідає першочергове
місце серед усіх прав людини, оскільки без його належного
забезпечення решта прав втрачають своє значення. Життя
людини визнано міжнародним співтовариством як основна
цінність. Особливо гостро постає питання про забезпечення
права на життя в умовах збройного конфлікту, оскільки саме тоді
життя людини є найбільш вразливим.
Актуальність: Попри заборону ведення війни як засобу
вирішення міжнародних спорів, на територіях багатьох держав,
зокрема і на території України, відбуваються збройні конфлікти.
Будь-яке збройне зіткнення першочергово несе загрозу для життя
людини, як військовослужбовців, так і цивільного населення. Для
зменшення кількості порушень права на життя та попередження
виникнення невиправданих жертв держави мають дотримуватися
певних зобов’язань, що встановлені міжнародними договорами
та розтлумачені у рішеннях Європейського суду з прав людини.
Новизна та наукові здобутки полягають у тому, що
проаналізовані та виокремлені зобов’язання держави щодо
забезпечення права на життя в умовах збройного конфлікту, а
також визначено основні порушення зазначених зобов’язань.
Основне завдання дослідження: визначити види та характер
зобов’язань держави стосовно забезпечення права на життя в
умовах збройного конфлікту, а також особливості реалізації
таких обов’язків держави на прикладі рішень Європейського
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суду з прав людини.
Виклад розв’язання основного завдання: Право на життя – це
абсолютне, природне, невід’ємне право людини. Воно є першим
правом людини, яке зафіксоване в ст. 2 Загальної декларації
прав людини та в ст. 6 Міжнародного Пакту про громадянські і
політичні права [1]. Це право проголошено також у Європейській
конвенції про захист прав людини і основних свобод (далі
ЄКПЛ), як і в багатьох інших міжнародно-правових документах і
національних законодавствах країн світу.
Серед норм Конвенції, які Європейський суд з прав людини
(далі ЄСПЛ) вважає основоположними, Суд у своїй практиці
встановлює верховенство статті 2. Стаття 2 захищає право на
життя, без якого користування будь-якими правами і свободами,
гарантованих Конвенцією, було би ілюзорним [2: 98]. На жаль,
неможливо уявити собі збройний конфлікт, у ході якого не
порушувалося б таке невід’ємне право людини, як право на життя.
Будь-який збройний конфлікт характеризується високою
залученістю в нього і вразливістю мирного населення. У зв›язку
з цим в умовах збройних конфліктів пріоритетне завдання
забезпечення права на життя набуває особливого значення [3].
Право на забезпечення права особи на життя слід також
розуміти як безпосередній захист людини від свавільного
позбавлення життя з боку держави, а також обов’язок
держави забезпечити прийняття та введення в дію законів, що
передбачатимуть кримінальну відповідальність та покарання за
злочин позбавлення життя, а також необхідність використання
попереджувальних та захисних заходів з боку державних органів,
коли така загроза існує [4].
Незважаючи на те, що практику Європейського суду з
даної проблематики можна визнати великої, в теперішній час
Судом вже сформовані деякі стандарти захисту права на життя,
що застосовуються до оцінки дій держав в умовах збройних
конфліктів.
За підсумками розгляду скарг, предметом яких є порушення
права на життя в ході збройних конфліктів і при проведенні
військових операцій, Європейський суд визначав, що у державивідповідача є позитивні, негативні та процесуальні зобов’язання
стосовно забезпечення права на життя [3].
Кевін Бойл у своїй статті «Право на життя відповідно до
Європейської конвенції з прав людини (ст.2)» зазначав, що
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зі статті 2 Конвенції випливають такі обов’язки держави:
позитивний – захищати право людини на життя; негативний –
не вбивати; та процесуальний обов’язок щодо слідства, яке має
провести держава у випадку підозрілої смерті [5: 19].
ЄСПЛ встановив, що позитивний обов’язок держави у
відповідності зі статтею 2 ЄКПЛ означає необхідність вжити
належних заходів для захисту життя тих осіб, які перебувають
під її юрисдикцією, незалежно від виду діяльності, якою вони
займаються, якщо при цьому їх життя може опинитися під
загрозою [6: 7].
У контексті позитивних зобов’язань відповідальність держави
не обмежується обставинами, за яких існують значні докази того,
що неправильно спрямований представниками держави вогонь
призвів до загибелі цивільних осіб. Вона також може настати
у разі, якщо вони не вжили всіх можливих заходів обережності
при виборі засобів і методів проведення військової операції з
метою уникнути або принаймні звести до мінімуму ймовірність
випадкової загибелі цивільного населення [7: 176].
Суд неодноразово зазначав у своїх рішеннях, що в ході збройних конфліктів державою повинні бути вжиті заходи для захисту
мирного населення з метою недопущення порушення права на
життя та інших прав, що захищаються ЄКПЛ. Такими заходами
визнаються:
- прийняття всіх заходів обережності при виборі засобів і методів проведення військової операції;
- комплексна оцінка кордонів і обмежень використання потужних озброєнь масштабного поразки в межах населеної території [7: 187-189];
- завчасне попередження мирного населення про проведення
військової операції як сама мінімальна міра забезпечення
дотримання прав людини при неможливості запобігти
застосуванню сили;
- вжиття заходів щодо евакуації цивільного населення.
Варто також зазначити, що відповідальність держави за
порушення права на життя настає не тільки в разі, якщо наступила
загибель людини, але і в разі, якщо її життя було піддане ризику
в результаті застосування сили державою. Згідно з позицією
Суду, відображеної у справі Makaratzis v. Greece, жорстоке поводження посадових осіб держави з людиною, яке не призводить
до його смерті, може проте при наявності виняткових обставин
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дати підстави для розгляду Судом обставин справи в контексті
гарантій, передбачених ст. 2 Конвенції.
Суд зазначив, що представники держави, які здійснювали
неодноразові постріли по заявнику, не мали на меті вбити його.
Однак, той факт, що він не був убитий, є випадковістю. Заявник
став жертвою таких дій представників держави, які поставили під
загрозу його життя. Таким чином, можна констатувати порушення права на життя у контексті позитивних зобов’язань держави
[8: 49, 54].
У справі Isayeva, Yusupova and Bazayeva v. the Russia Суд
вказав, що застосування сили, в результаті якого життя заявника
було піддане ризику, але при цьому заявник залишився живий,
може бути визнано порушенням ст. 2 Конвенції, тому що напад
являв собою застосування сили, яка могла привести до летального
результату і тим самим прирівнюється до спроби вбивства, а,
отже, є порушенням права на життя [9: 171].
Відповідно до п. 2 ст. 2 Конвенції позбавлення життя не
є порушенням Конвенції, якщо воно є наслідком виключно
необхідного застосування сили для захисту будь-якої особи від
незаконного насильства; при здійсненні законного арешту або
для запобігання втечі особи, яка законно тримається під вартою
підставах; при придушенні, відповідно до закону, бунту або
заколоту.
Таким чином, застосування сили повинно мати встановлену
Конвенцією законну мету.
Тим часом навіть у разі наявності законних підстав для
застосування сили її застосування повинно відповідати наступним
критеріям:
- представники держави повинні завчасно вжити заходів обережності, щоб уникнути ризику випадкової загибелі громадян,
включаючи заходи щодо забезпечення безпечних маршрутів для
виходу з місця бою [10: 199];
- застосована сила повинна бути «абсолютно необхідною» і
сумірною цілям, які переслідуються представниками держави.
Суд встановив, що будь-яке використання сили повинно
бути не більше, ніж «абсолютно необхідним» для досягнення
однієї або декількох цілей, перерахованих в ст. 2 Конвенції.
Отже, застосована сила повинна бути строго відповідною
переслідуваним цілям. Для оцінки пропорційності застосування
сили враховуються характер переслідуваної мети, ступінь
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небезпеки для людських життів і ризик, якому піддаються жертви
в результаті використання сили [9: 169].
Щодо негативних зобов’язань держави в контексті
забезпечення права на життя, то у найбільш узагальненому
вигляді вони являють собою обов’язок утримуватися від будьяких дій, які можуть призвести до порушення права людини, або,
які становлять ту чи іншу форму неправомірного втручання у
його здійснення [11: 31]. Це означає, що держава, перш за все, не
може свавільно позбавити людину життя. Тому, у контексті негативних зобов’язань держави, для забезпечення права на життя у національному законодавстві має бути визначено конкретні
обставини, за яких військовослужбовці та правоохоронні органи
можуть застосовувати силу та вогнепальну зброю, відповідно до
міжнародних стандартів.
Виходячи зі змісту самої статті 2 ЄКПЛ, використання
представниками збройних сил та працівниками правоохоронних
органів сили, направлену на позбавлення людини життя, може
бути правомірним за окремих ситуацій. Однак, це не означає, що
державним агентам надається повна свобода дій із застосування
сили такого характеру, оскільки, свавільні дії представників
збройних сил несумісні з ефективним дотриманням прав
людини. З цього випливає, що крім закріплених у національному
законодавстві повноважень військовослужбовців, воєнні операції
мають бути належним чином врегульовані самою системою
державних органів на внутрішньому рівні для забезпечення
дієвих гарантій проти свавілля та зловживання силою [8].
ЄСПЛ висловив позицію про необхідність розрізняти
«звичайні» поліцейські операції та широкомасштабні
антитерористичні операції. У випадку проведення останньої,
у ситуаціях гострої кризи, може виникнути потреба у наданні
«індивідуальних відповідей» на обставини, що склалися. У
такому випадку держава має покладатися на рішення, прийняті
представниками збройних сил, які проводять антитерористичну
операцію. При цьому, у правомірній операції з безпеки, спрямованій, у першу чергу, на захист життя людей, які опинилися
в небезпеці застосування незаконного насильства з боку
третіх сторін, використання сили, спрямованої на позбавлення
життя злочинців, повинно керуватися вимогами «абсолютної
необхідності» у значенні статті 2 Конвенції. Особливо важливим
є те, щоб положення національного законодавства держави
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базувалися на аналогічному принципі і містили чіткі вказівки
із правомірності застосування смертоносної сили, включаючи
зобов›язання зменшити ризик нанесення непотрібної шкоди
і виключити використання зброї та боєприпасів, які мають
невиправдані наслідки [12].
Європейський суд неодноразово вказував на те, що право
кожного на життя повинно розглядатися у взаємозв›язку з
передбаченим ст. 1 Конвенції загальним зобов›язанням кожної
держави - учасниці Конвенції забезпечувати всім особам, які
знаходяться під її юрисдикцією, конвенційні права і свободи,
що означає необхідність здійснення ефективного офіційного
розслідування з всіх випадків вбивств, у тому числі якщо
причиною вбивства послужили дії посадових осіб самої держави.
Одним із процесуальних обов›язків є швидке, об›єктивне
розслідування насильницького позбавлення життя особи, замаху
на життя, нанесення тілесних ушкоджень, які спричинили
смерть, і т. д. [14: 37]. Зобов›язання держави провести ефективне
розслідування розглядається у практиці Суду як обов’язок,
передбачений статтею 2, яка вимагає, зокрема, щоб право на
життя було «захищене законом»[6: 29]. Особливу увагу варто
приділити тому, що власне означає «ефективність» розслідування.
Питання проведення ефективного розслідування в контексті
зобов’язання держави щодо забезпечення права на життя
розглядалося ЄСПЛ у справі «Кайя проти Туреччини» (Kaya v.
Turkey), у якій заявник стверджував, що його брат був вбитий
під час збройного конфлікту, не представляючи при цьому ніякої
загрози. Проте держава-відповідач заявляла, що померлий був
учасником збройного повстання. Суд визнав сумнівними докази,
надані турецьким урядом, однак, зазначив, що встановлені в ході
судового розслідування факти не є достатніми для констатації
протиправності позбавлення життя, оскільки вони в загальному
є предметом припущень. Проте Суд розглянув порушення
ст. 2 ЄКПЛ з точки зору проведення державою-відповідачем
розслідування обставин смерті жертви. Враховуючи результати
проведеного розслідування, було встановлено, що державні
органи Туреччини вчинили недостатньо, аби зазначена
процесуальна дія була ефективною [15].
Наступною вимогою до процесуального обов’язку держави,
згідно зі ст. 2 ЄКПЛ, є оперативність та своєчасність проведення
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розслідування.
Зокрема, приклад виконання цієї вимоги державою наведений
у справі «Байрак та інші проти Туреччини» (Bayrak et autres
c. Turquie) Суд зазначив, що з огляду на всі обставини, владу
не можна звинувачувати у відсутності проведення належного
розслідування, навіть при тому факті, що розслідування
нападів, здійснених «Хізбаллою», зайняло досить тривалий час.
Проведене правоохоронними органами розслідування також
дозволило притягнути до відповідальності винних у вбивстві
родичів заявників навіть через роки після того, як сталася подія
[16].
Висновки: таким чином, ЄСПЛ у своїх рішеннях у справах,
де підіймалось питання про порушення права на життя, визначає
ряд зобов’язань держави стосовно його належного забезпечення,
а саме: позитивні, негативні та процесуальні,. Дотримання
зазначених обов’язків є особливо важливим в умовах збройного
конфлікту або інших збройних зіткнень задля уникнення та
мінімізації можливих жертв, як серед військовослужбовців, так
і, безперечно, серед цивільного населення, аби належним чином
забезпечити право на життя.
Список використаних джерел та літератури
1. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
[електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/995_043.
2. Де Сальвиа М. Европейская конвенция по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся
к Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод / М. Де Сальвиа. – Санкт-Петербург: Юрид. Центр Пресс,
2004. – 1072 с.
3. Матвеев Д. Ю. Право на жизнь в условиях вооруженного
конфликта [електронний ресурс]. — Режим доступу: https://
narodirossii.ru/?p=9806.
4. Конвенція про захист прав людини і основоположних
свобод [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/995_004.
5. Бойл К. Право на життя відповідно до Європейської
конвенції з прав людини (ст. 2) / К. Бойл // Європейська конвенція
з прав людини: основні положення, практика застосування,
український контекст. – К.: ВІПОЛ. – 2004. – С. 18–32.

42

6. Guide on Article 2 of the European Conventionon Human
Rights –Right to life [еlectronic resource] // The official site of the
European Court of Human Rights. – Access mode: https://www.echr.
coe.int/Documents/ Guide_Art_2_ENG.pdf.
7. Isayeva v. the Russia [Electronic resource] // The official
site of the European Court of Human Rights. – Access mode: https://
hudoc.echr.coe.int/rus# {%22itemid%22:[%22001-68381%22]}.
8. Makaratzis v. Greece [еlectronic resource] // The official site
of the European Court of Human Rights. – Access mode: https://
hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22: [%22001-67820%22]}.
9. Isayeva, Yusupova and Bazayeva v. the Russia [еlectronic
resource] // The official site of the European Court of Human
Rights. – Access mode: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22 item
id%22:[%22001-68379%22]}.
10. Abuyeva and Others v. the Russia [еlectronic resource] // The official site of the European Court of Human
Rights. – Access mode: https://hudoc.echr.coe.int/rus# {%22item
id%22:[%22001-101936%22]}.
11. Христова Г. Конструкція зобов’язань держави у сфері
прав людини: порівняльний аналіз міжнародних та європейських
підходів / Г. Христова // Вісник Національної академії правових
наук України. – 2014. – № 4 (79). – Харків, 2014. – С. 25-36.
12. Tagayeva and Others v. Russia [Electronic resource] // The
official site of the European Court of Human Rights. – Access mode:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#_ Toc478129598.
13. McCann and Others v. the United Kingdom [Electronic resource] // The official site of the European Court of Human Rights.
– Access mode: https://hudoc.echr.coe.int/eng.
14. Подковенко Т. О. Право на життя як найвища цінність /
Т. О. Подковенко // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – №3.
15. Kaya v. Turkey [Electronic resource] // The official site of the
European Court of Human Rights. – Access mode: http://hudoc.echr.
coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i= 001-58138.
16. Bayrak et autres c. Turquie [Electronic resource] // The official
site of the European Court of Human Rights. – Access mode: https://
hudoc.echr.coe.int/eng#{%22 itemid%22:[%22001-72006%22]}.

43

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

УДК 341.018

М.А.Блайда,студент
(Національний авіаційний університет, м. Київ)

ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ РАДОЮ БЕЗПЕКИ ООН
Останнім часом у сучасному світі швидкими темпами
збільшується кількість загроз не тільки для національної, а й
міжнародної безпеки. Міжнародна безпека - система міжнародних
відносин, яка заснована на дотриманні всіма державами
загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, вона
виключає вирішення спірних питань і розбіжностей між ними
за допомогою сили або загрози і передбачає мирні і неозброєні
шляхи врегулювання.[ 1]
Міжнародна безпека передбачає ряд принципів: мирне
співіснування (це універсальний принцип міждержавних
відносин); забезпечення рівної безпеки для всіх держав; створення
гарантій у військовій, політичній, економічній та гуманітарній
сферах; недопущення гонки озброєнь; припинення випробувань
і повна ліквідація всіх видів ядерної зброї; повага суверенних
прав кожного народу; справедливе політичне врегулювання
міжнародних криз і регіональних конфліктів; зміцнення
довіри між державами; боротьба з міжнародним тероризмом;
викорінення геноциду, апартеїду, проповіді фашизму; виключення
з міжнародної практики всіх форм дискримінації; відмова від
економічних блокад і санкцій; встановлення нового економічного
порядку, що забезпечує рівну економічну безпеку всіх держав;
розпуск військових угруповань.
Термін «санкції» став вживатися політиками, державними
діячами, журналістами ЗМІ приблизно з моменту заснування
Організації Об›єднаних Націй. Під санкціями розуміються заходи,
що застосовуються в якості покарання за вчинене правопорушення
і відмова правопорушника понести відповідальність і
відшкодувати завдані збитки. Санкційні заходи здійснюються
невійськовими способами. Міжнародні санкції - примусові
дії, керовані міжнародними організаціями, а також двосторонніми
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або односторонніми заходами держав. Дані примусові заходи
застосовуються до держави - порушника норм міжнародного
права.Застосування міжнародних санкцій дуже важливе, значиме
і водночас складне питання сьогодення. Складність цього
питання полягає в ряді проблем, що супроводжуються його
рішенням. Найбільш значимі з них: нанесення шкоди цивільному
населенню країни-правопорушника, яке не є об›єктом санкцій;
матеріальний збиток, що наноситься третім державам, як
наслідок переривання економічних, політичних, культурних
та інших зв›язків з державою, проти якої були застосовані
санкції. З огляду на вищезгадані проблеми, а також ряд інших,
питання про те, як зробити санкційні заходи більш гнучкими,
а їх застосуваннябільш націленим, стало вивчатися в усьому
світі.Санкції, що застосовуються за допомогою міжнародних
організацій, називаються колективними. Дії потерпілої держави
в односторонньому порядку називаються контрзаходами і
застосовуються у відповідь на міжнародні правопорушення.
Санкції вводяться в тому випадку, коли держава-правопорушник
не відновила порушене право і не відшкодувалазаподіяну
матеріальну та моральну шкоду [2].
Організація Об›єднаних Націй, а саме Рада Безпеки,
єнайважливішим «гарантом» міжнародної безпеки. Рада Безпеки
складається з п›ятнадцяти членів, п›ять з яких є постійними:
Російська Федерація, Китайська Народна Республіка, Сполучені
Штати Америки, Сполучене Королівство Великої Британії та
Північної Ірландії і Франція. Генеральна Асамблея обирає десять
інших членів Організації в якості непостійних членів Ради
Безпеки, приділяючи увагу,у першу чергу, ступеню участі членів
Організації в підтримці міжнародного миру. Непостійні члени
Ради Безпеки обираються на дворічний термін. Кожен член Ради
Безпеки має тільки одного представника .[3]
Рішення про застосування санкцій приймаються в тому
ж порядку, що і резолюції - дев›ятьма голосами, включаючи
співпадаючі голоси всіх постійних членів Ради Безпеки ООН. З
положень глав 6 та 7 Статуту ООН зрозуміло, що перш ніж вдатися
до застосування санкцій, органи ООН, зокрема РадаБезпеки
ООН і Генеральна Асамблея ООН, будуть уповноважені
використовувати всі можливі засоби мирного врегулювання.
Після прийняття резолюції, яка повинна обов›язково посилатися
на розділ VII Статуту ООН, санкції повинні бути приведені в
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дію усіма державами-членами і навіть не членами ООН. Окрім
того, Радою Безпеки ООН приймається рішення про створення
спеціального комітету з санкцій щодо країни-об›єкта санкцій
разом з прийняттям рішення про введення санкцій. Дані комітети
стали використовуватися не так давно, і, треба сказати, вони
значно підвищують ефективність санкцій, прийнятих Радою
Безпеки[4].
Рада Безпеки на підставі статті 39 глави VII Статуту ООН
визначає «існування будь-якої загрози миру, порушення миру
або акту агресії», вона може встановлювати ситуацію, що
виникла на території будь-якої держави (тобто вирішувати, є
дана ситуація конфліктом міжнародного або не міжнародного
масштабу).Невиконання державою-правопорушником резолюції
Ради Безпеки дає їй право на підставі статті 41 глави VII Статуту
ООН робити рекомендації або вирішувати, яких заходів слід
вжити для підтримання або відновлення міжнародного миру і
безпеки, будь то збройні (миротворчі операції) або неозброєні
(санкції).Відповідно до статті 41 санкційні заходи включають
широкий ряд варіантів примусу, не пов›язаних з використанням
збройних сил. Рада Безпеки може вимагати зупинити військові
дії на суші, воді або в повітрі і негайно відвести війська воюючих
сторін до їх міжнародно визнаних кордонів. Рада Безпеки також
має право вимагати від усіх зацікавлених сторін виконання тих
тимчасових заходів, які вонавважає необхідними або бажаними
(припинити вогонь або провести переговори). Всі держави члени ООН відповідно до статті 25 Статуту ООН зобов›язані
виконуватирішення Ради Безпеки. Треба згадати, що Рада Безпеки
вводить санкції тільки після того, як всі інші мирні засоби і
заходи щодо врегулювання конфлікту були вичерпані і виявилися
безрезультатними [5].
У резолюціях Ради Безпеки міститься ряд умов і критеріїв
здійснення заходів санкцій: у першу чергу, це обережне і
зважене ставлення до введення санкцій; у санкцій повинні бути
гуманітарні межі; перш ніж вводити санкції, з державою, яка є
об›єктом їх застосування, повинні бути проведені переговори;
введені санкції повинні контролюватися незалежним органом;
у разі відшкодування шкоди державою-правопорушником і
встановлення миру і безпеки режим введених міжнародних
санкцій пом›якшується і в кінцевому рахунку знімається.
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Безумовно, види і обсяг санкцій залежать від виду міжнародноправової відповідальності, характеру вчиненого правопорушення
та обсягу шкоди, завданої державою-правопорушником. Санкції
повинні бути адекватні, пропорційні і відповідні скоєному
міжнародному
порушенню.Рада
Безпеки
уповноважена
самостійно вирішувати, які заходи, не пов›язані з використанням
збройних сил, повинні застосовуватися для виконання її рішень.
Санкції Ради Безпеки можуть приймати різні форми, в залежності
від їх цілей. Рада Безпеки вводить санкції з метою забезпечення
мирних перехідних процесів, запобігання антиконституційних
перетворень, стримування тероризму, захисту прав людини і
заохочення режиму нерозповсюдження .
За більш ніж півстолітню історію Рада Безпеки сформувала
механізм застосування санкцій. Тому їх можна систематизувати і
класифікувати за наступними критеріями:
1. Комерційні:повне або часткове ембарго; припинення
технічного обслуговування.
2. Фінансові: припинення надання фінансової допомоги;
блокування іноземних активівуряду;обмеження доступу на
фінансові ринки.
3. Санкції щодо пересування: заборона на переміщення за
межі своєї держави для певних осіб або груп осіб.
4.
Дипломатичні:повне
або
часткове
відкликання
співробітників дипломатичних представництв з країни - об›єкта
санкцій;анулювання дипломатичних віз.
5. Спортивні та культурні:заборона на участь в спортивних
змаганнях осіб або груп осіб, що представляють країну - об’єкта
санкцій;припинення наукового, технічного, культурного та
іншого співробітництва шляхом обміну і поїздок за участю осіб
або групи осіб, які представляють країну-об›єкта санкцій.
6. Процесуальні санкції: припинення або позбавлення права
голосу;позбавлення права на представництво у виборних органах
ООН; неприйняття або виключення з членства в ООН.
На сьогоднішній день найбільш поширеними з усіх цих
видів є заборони на поїздки, заморожування активів і ембарго на
постачання озброєння.
Якщо Рада Безпеки вважатиме, що вищезгадані заходи
неефективні, вона має право вжити необхідні для підтримки
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або відновлення міжнародного миру і безпеки дії, які можуть
включати демонстрації, блокаду і ряд інших операцій.Кожен із
режимів санкцій здійснюється під керівництвом певного комітету,
очолюваного одним із непостійних членів Ради Безпеки.
В останні роки Рада Безпеки ООН перейшла до практики
застосування санкцій відносно конкретних осіб, угруповань,
організацій, а не цілих держав, які безпосередньо винні в ухваленні
рішення від імені держави або сприяли реалізації даного рішення.
В обов›язки комітетів з санкцій входить складати дані «чорні
списки», куди вносяться імена вищеописаних осіб. Комітети з
санкцій отримують інформацію про цих осіб від інших держав,
різних міжнародних організацій (наприклад, Інтерпол). Останнім
часом списки стали включатися навіть в саму резолюцію, яка
регулює санкційні режими [6].
Санкції довго змінювалися і адаптувалися до різних історичних
періодів розвитку міжнародних відносин. Довгий час вони
називалися репресалії, а потімстав популярним термін «санкції».
Почати слід зі створення Організації Об›єднаних Націй в 1945
р. Засновники ООН внесли до Статуту ООН ряд положень щодо
забезпечення, збереження і підтримання міжнародного миру і
безпеки. Рада Безпеки отримала право «визначати наявність
будь-якої загрози миру, будь-якого порушення миру або акту
агресії». Це забезпечило централізоване реагування держав на
міжнародні правопорушення, що істотно відрізняло Статут ООН
від Статуту Ліги Націй, де у держав не було такої можливості. Все
це прописано в статті 41 Статуту ООН[5].
Уперше Рада Безпеки послалася на статтю 41 Статуту ООН
в грудні 1966 року, коли зобов›язала держави здійснити ряд
примусових заходів проти Південної Родезії (нині Зімбабве), де
спалахнули заколоти, в своїй Резолюції № 232 [7]. До 1990 р.
Радою Безпеки санкції застосовувалися лише двічі: до Південної
Родезії і ЮАР - Резолюцією 418 (1977 г.) від 4 листопада 1977 року,
коли було введено ембарго на постачання зброї [8]. Санкційні
заходи були прийняті через закупівлі ПАР великої кількості
зброї і військової техніки, що Рада Безпеки розцінилаяк загрозу
світовому порядку.
Після краху біполярної системи світу діяльність Ради Безпеки
щодо політики ведення санкцій різко посилилася. З 1990 по
1998 рр.Радою Безпеки ООН проводилися всебічні санкції. Все
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почалося з 2 серпня 1990 року,коли Ірак анексував територію
Кувейту. 6 серпня 1990 р. Рада Безпеки ООН прийняла ряд
Резолюцій 660-662, 664-667, 669-671, 674, 677, 678 (1990), які
передбачали застосування заходів санкцій без використання зброї
проти Іраку і Кувейту. Під дію санкцій потрапили будь-які товари,
виняток становили тільки поставки, призначені для медичних
цілей, і поставки продуктів харчування в рамках гуманітарної
допомоги [9]. Однак ці всебічні санкційні заходи викликали
істотне погіршення економічного і соціального становища в
Іраку, курс іракського динара сильно знизився (більш ніж в 20
разів) по відношенню до долара.
30 травня 1992 року Рада Безпеки ввела всебічні санкції щодо
Югославії, що призвело до відчутних негативних наслідків для
населення [10].На території Республіки Боснія і Герцеговина
стався міжетнічний національний конфлікт, в якому брала
участь армія Югославії. Даний конфлікт набув глобального і
небезпечного для світу характеру, надалі в ньому взяли участь
армія Хорватії, війська НАТО і інші збройні сили. Наслідки такого
ембарго дляЮгославії були руйнівними, вони завдали значної
шкоди економіці країни і незахищеним верствам населення.
У 1992 р в Лівії були знищені літак авіакомпанії Pan American
World Airways, рейс № 103, і літак авіакомпанії Union de
Transports Aériens, рейс № 772, в результаті чого загинули сотні
людей. Обидві катастрофи були визнані світовою спільнотою
як слідства дій терористів. Лівійський уряд довгий час не давав
відповіді на прохання інших держав про співпрацю, в справі
щодо встановлення співпраці за відповідальність в вищевказаних
катастрофах, тому Рада Безпеки застосувала ряд всебічних
санкцій, які передбачали ембарго на повітряні перевезення і
зброю, заборона будь-яких технічних консультацій лівійській
стороні, відкликання всіх іноземних посадових осіб і скорочення
всіх дипломатичних осіб, які перебувають в Лівії. У Доповідях
Місії ООН зі встановлення фактів в Лівії відзначено, що санкції
ведуть до «всебічних, несприятливих наслідків для умов життя
населення та економіки країни». Рівень безробіття в Лівії в той
період виріс з 1 до 12 відсотків, прискорилися темпи інфляції,
ціни на більшість товарів суттєвозросли [11].
Рада Безпеки ООН у своїй діяльності щодо застосування
примусових заходів довгий час дотримувалася концепції, суть
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якої зводиться до того, що наслідки, викликані застосуванням
всебічних санкцій, безумовно, виявляться негативними для
населення, що, в свою чергу, допоможе натиснути на уряди
і спонукати їх до дій, які забезпечать зняття режиму санкцій з
держави.Однак дана концепція недосконала. При авторитарних
режимах правління у населення відсутні засоби впливу на
державну владу. На цьому наголосив Генеральний секретар ООН
Кофі Аннан у своїй доповіді: «Коли жорсткі і всебічні економічні
санкції застосовуються проти авторитарних режимів, виникає
інша проблема. В цьому випадку зазвичай страждають прості
люди, а не політична еліта, поведінка якої спровокувала введення
санкцій »[12].
Поступово Рада Безпеки стала шукати більш ефективну
альтернативу. Грунтуючись на рекомендаціях семінарів
ООН, присвячених проблемам всебічних санкцій, а також на
пропозиціях, зроблених комітетами з санкцій, Рада Безпеки
ООН почала переходити до практики застосування так званих
«точкових санкцій», які спрямовані на осіб, які безпосередньо
здійснюють неправомірну політику.У рамках даного тиску
можуть застосовуватися накладення арешту на фінансові
активи за кордоном, обмеження доступу на іноземні фінансові
ринки, ембарго на поставки зброї, заборона на відвідування
зарубіжних країн і т.д. Вони здійснюються по відношенню як
приватних фізичних осіб, які маютьстосунок до міжнародних
правопорушень, так і підприємств або будь-яких об›єктів, що
належать уряду. Крім того, до них можна віднести різного
родуембарго на постачання об›єктів, які не використовуються
населенням в повсякденних або будь-яких інших мирних цілях.
Ці санкції передбачають вплив на членів уряду, правлячу еліту
або військовослужбовців.
Зараз у процесі застосування санкцій Рада Безпеки стала
все більше уваги приділяти дотриманню прав тих, проти кого
вони застосовуються. У декларації Всесвітнього саміту 2005
року Генеральна Асамблея закликала Раду Безпеки забезпечити
прийняття справедливих і чітких процедур введення і відміни
заходів санкцій.Реалізація резолюцій Ради Безпеки щодо санкцій
на національному рівні повинна передбачати дотримання норм
національного законодавства держав - членів ООН[13].
Слід згадати, що в роботі членів Ради Безпеки щодо ведення
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санкцій не завжди має місце колективність. У великій кількості
випадків держави несвоєчасно виконують або не виконують
взагалі рішення, прийняті Радою Безпеки ООН. Вони частіше
готові надати гуманітарну допомогу або збільшити «донорські»
внески в будь-який проект, ніж вводити санкційні режими.
З цих причин в останні роки ефективність санкцій Ради
Безпеки ставиться під сумнів. Можна сказати,що самі по собі
санкції ніколи не діють успішно або безуспішно, дані заходи є
найбільш ефективними у випадках, коли вони здійснюються
в рамках комплексної стратегії, в здійсненні якої бере участь
вся світова спільнота або більша його частина. А результат
застосування санкцій повинен оцінюватися по тому, як він
впливає на обстановку, допомагає відновити мир і порядок.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БЕЗПЕКОВИЙ
ПРОСТІР:СУЧАСНИЙ СТАН ТА АКТУАЛЬНІ ЗАГРОЗИ
Після розпаду Радянського Союзу та відповідно завершення
«Холодної війни» ситуація в безпековому просторі на теренах
Європи стабілізувалася та на певний проміжок часу увійшла
в стан спокою, це було викликано тим, що біполярність світу
була зруйнована , і тим самим знизилася напруга та перспектива
великих збройних конфліктів між двома політичними блоками.
Про те досить швидко на військово-політичній арені порожнє
місце після розпаду СРСР зайняла Російська Федерація, яка
майже з самого початку свого зародження дала зрозуміти, що
будучи своєрідним правонаступником СРСР буде проводити
агресивну зовнішню політику, метою якої буде розповсюдження
інтересів Російської Федерації майже на всіх теренах Європи та
світу в цілому [1:125].
Про те не будемо надалі вдаватися в історичну ретроспективу,
а загостримо увагу на сучасному стані військово-політичних
реалії європейського життя.
Наше століття стало часом коли загальноприйняте поняття
«війни» стало трансформуватися та змінюватися, все частіше
ми можемо почути термін «гібридна війна», тобто війна в якій
сторона агресор може застосовувати як традиційні засоби ведення
воєнних дій, так і проводити агресивну інформаційну політику,
вести пропагандистські дії на території опонента, застосовувати
терористичні дії для задоволення власних політичних та
економічних потреб, не беручи на себе відповідальності за
вищеперераховані дії, та не визнаючи своєї участі в цьому.
Тенденція поширення «гібридних війн» дає нам зрозуміти,
що саме такий вид конфліктів буде найбільш поширеним в

53

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

наші часи, і таким чином межі та рамки між мирним на перший
погляд життям та воєнним станом з часом будуть знищуватися та
розмиватися.
Саме таку модель злочинної поведінки вже багато років
Російська Федерація проводить на теренах нашої держави.
Спочатку окупація та подальша анексія Криму, потім
створення та подальше фінансування терористичних псевдо
держав на Сході України, а згодом повне введення своєї армії на
нашу територію, і при цьому жодного визнання своєї участі.
Це класична модель «гібридної агресії», яка направлена
одразу на всі сфери життєдіяльності держави та суспільства, а
саме на військовий, політичний, інформаційний, економічний
простори [2:16].
Треба зазначити, що подібну модель поведінки Російська
Федерація застосовує не тільки по відношенню до України, але
майже ідентичний сценарій впроваджується і в країнах Балтії.
Ворожа політика Російської Федерації в Прибалтійському
регіоні почалася спочатку в інформаційному просторі, шляхом
ведення пропаганди російських інтересів серед місцевого
населення.
Згодом гібридна агресія почала розповсюджуватися в
політичній сфері, шляхом створення та повного фінансування
проросійських політичних партій, з подальшим їх входженням до
Парламентів країн Балтійського регіону.
Як логічний висновок гібридно-агресивної політики Росії в
політичному-інформаційному аспекті можемо побачити, що на
останніх парламентських виборах в Латвії де більшість голосів
і відповідно більшість місць виборола проросійська політична
партія «Згода», яка ніколи не заперечувала, що в її програмних
положеннях лежать приписи які повністю продиктовано
Російською Федерацією.
Тобто, ми можемо побачити, негативну тенденцію
розповсюдження російських інтересів навіть на територіях
незалежних та суверенних держав.
Із цього можна зробити логічний висновок, що однією з
найбільш глобальних проблем безпекового простору Європи
буде проблема агресивної загарбницької політики Російської
Федерації,і наша держава,на жаль, вже є таким прикладом.
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Наступною проблемою, яка з часом набирає дуже великих
масштабів є проблема масової міграції до Європи
з країн
Близького Сходу на Африканського континенту.
З початком так званої арабської весни», тобто масових
протестів, які згодом переросли у громадянські війни у 20102011 роках, до Європи розпочалась навала незаконних мігрантів з
країн Близького Сходу та країн північної Африки,
Тільки за 2015 рік до Європи прибуло майже 1 млн. біженців
з країн Близького Сходу, і з роками дана цифра тільки зростала.
Саме питання біженців з країн Близького Сходу є проблемним
бо велика їх кількість має пряме або побічне відношення до
терористичних ісламістських організацій.
І після надання притулку країнами Європи дані зв’язки не
будуть втрачені, а будуть тільки посилюватися, через велику
кількість мігрантів правоохоронні органи європейських країн не
в змозі проводити процес фільтрації, та відповідно відмовляти
у доступі до Європи тим хто мав сумнівну репутацію або певне
відношення до терористичних угрупувань.
І як показує практика, більшість терористичних атак на
території Європи були скоєні безпосередньо представниками
країн Африки та Близького Сходу які вже давно проживали на
території Європи, і які не підпадали під мікроскоп правоохоронних
органів.
Як приклад найбільш кривава терористична атака за останні
20 років в Європі відбулася у 2015 році, коли в Парижі за одну
ніч загинуло 127 осіб, даний терористичний акт був реалізований
особами які давно отримали дозвіл на життя у Франції, про те не
залишили своїх терористичних намірів.
Загроза ісламського тероризму зайшла в свою активну фазу
вже протягом останніх 5 років, і це дає чітку картину того, що
Європі дуже оперативну потрібно розробляти нову концепцію
боротьби з ісламським тероризмом.
Тобто, якщо підсумувати все вищевикладене то можна
сказати, що найбільш небезпечними та реальними загрозами
в майбутньому для Європи будуть проблеми ісламського
тероризму, який нерозривно пов›язаний з міграційною кризою,
а також агресивна політика Російської Федерації, яка з часом
тільки збільшується .
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Про те позитивна тенденція змін на краще вже є, питання
міграційної кризи та як наслідок ескалація терористичних проявів
декілька останніх років ключовим для більшості європейських
країн, І це дає надію на безпечне та спокійне майбутнє для всієї
Європи.
Список використаних джерел та літератури:
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ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В
НАЦІОНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

З огляду на необхідність приведення українського
законодавства у відповідність із нормами і принципами
міжнародного права досить значущим є вивчення європейського
законодавчого досвіду та європейської правової доктрини.
Практику Європейського суду можна вважати офіційною
формою інтерпретації основних (невідчужуваних) прав кожної
людини, закріплених і гарантованих Конвенцією, яка є частиною
національного законодавства, та у зв’язку з цим – джерелом
законодавчого правового регулювання і правозастосування в
Україні.
Аналіз судової практики України свідчить про важливість
імплементації
міжнародних
стандартів
в
національне
законодавство. Проте наявні також і проблеми, пов’язані з
розумінням змісту прав людини, закріплених в Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод. Том
необхідно виділити проблемні аспекти у застосуванні практики
Європейського суду національними судами та сформувати
рекомендації для їх усунення.
Останнім часом в серед науковців обговорюваною стала
проблема, чи можливо на національному рівні застосовувати
рішення Європейського Суду ухвалені проти іншої країни, як
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джерело права. Зазначена проблема в практичному аспекті була
порушена в ухвалі Верховного Суду України від 21 квітня 2016
року, в якій було зроблено висновки про те, що відповідно до
ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування
практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують
при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.
Водночас у ст. 1 цього Закону зазначено, що поняття «рішення» за
вказаним законом означає:
1) остаточне рішення Суду у справі проти України, яким
визнано порушення Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод;
2) остаточне рішення Суду щодо справедливої сатисфакції у
справі проти України;
3) рішення Суду щодо дружнього врегулювання у справі
проти України;
4) рішення Суду про схвалення умов односторонньої
декларації у справі проти України. [1]
Проте, встановлення обмеження на використання рішень
Європейського Суду, в яких Україна не є стороною, не відповідає
самій суті Конвенції і не узгоджується з реалізацією прав,
закріплених у ній.
Отже, підбиваючи підсумок, застосування Конвенції та
практики Європейського Суду є необхідністю, що відповідає
взятим на себе Україною міжнародним зобов’язанням. Правова
природа Конвенції не обмежує застосування на національному
рівні рішень Європейського Суду в яких Україна не була стороною
як джерело права. Застосування практики Європейського Суду
вимагає від національного законодавства аналізу особливостей
прав людини, які гарантовані Конвенцією, і виходячи саме зі
змісту відповідних прав необхідно використовувати рішення
Суду, як джерело права, які пов’язані з таким правом.
Задля уникнення проявів некоректного застосування
практики ЄСПЛ як джерела права, доречно звертати увагу,
зокрема, на схожість фактичних обставин конкретних справ. З
метою належного застосування правової позиції ЄСПЛ потрібно
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обов’язково досліджувати факти, при яких ЄСПЛ її було
сформульовано. Відповідні обставини повинні мати принципову
схожість та не мати принципових відмінностей та розбіжностей
з фактами конкретної справи. Сам Суд, покликаючись на свої ж
рішення в інших справах, використовує в якості застереження
словосполучення mutatis mutandis, що означає «із заміною того,
що підлягає заміні»; з урахуванням відповідних відмінностей
(слід звернути особливу увагу на контекст посилання, а саме
на те, яким саме чином посилається на рішення ЄСПЛ в своєму
рішенні — чи таке посилання робиться для прикладу, чи воно
є прямим чи опосередкованим, чи це посилання стосується
загальних принципів тлумачення відповідного положення
Конвенції). Згідно тлумачних словників, це словосполучення
використовується при порівнянні двох або більше речей для того,
щоб сказати, що незважаючи на те, що зміни будуть необхідними
для того, щоб взяти до уваги різні ситуації, базова думка (позиція)
залишається такою ж. До такого застосування практики Суду
треба ставитися дуже обережно, оскільки застосування формули
mutatis mutandis розмиває зміст прав відповідно до Конвенції і
може призводити до юридичної невизначеності і в самій практиці
Суду, яка в деяких випадках може мати суттєві розбіжності, які
ще не вирішені шляхом врегулювання цих розбіжностей через
рішення Великої палати, яка консолідує практику Суду [2: 78].
Щороку збільшується кількість прикладів застосування
національними судами практики Європейського суду під час
вирішення справ чи прийняття процесуальних рішень, як має
вчинити національний суд, якщо, розглядаючи справу, він
установлює наявність конфлікту між положеннями закону
та положеннями Конвенції чи практики суду. Крім того,
національним судам найважливіше ознайомитися безпосередньо
з текстами рішень Європейського суду, оскільки, вирішуючи
питання про виправданість втручання органів виконавчої влади
в певні права людини, гарантовані Конвенцією, суди мають
знати, як саме після них це питання, можливо, розглядатиме
Європейський суд. Проте ще потрібно працювати в даному
напрямі з метою вирішення питання належної обізнаності суддів
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для вирішення даної проблеми. Враховуючи останні позитивні
тенденції в українському правовому полі, варто сподіватись,
що застосування практики Суду з прав людини національними
органами та судовими інстанціями дозволять у майбутньому
уникати констатації Європейським судом порушення Україною
положень Конвенції.
Дана проблема викликана передусім відсутністю офіційного
перекладу українською мовою всіх рішень та постанов ЄСПЛ.
Відповідно до ст. 18 Закону України «Про виконання рішень
та застосування практики Європейського суду з прав людини»,
суди повинні використовувати офіційний переклад рішення
Суду, надрукований в офіційному виданні, або, при відсутності
перекладу, – оригінальний текст. Однак на сьогоднішній день
немає інформації про стан забезпечення судів, як і юристів,
офіційними перекладами рішень Суду». Тобто практика ЄСПЛ
хоча й доступна в рамках офіційної електронної бази Суду
HUDOC, але тільки на двох офіційних мовах Ради Європи:
англійській та французькій.
Інститут офіційного перекладу передбачений тільки для
рішень у справах проти України, оскільки, точність відтворення
обставин справи, власних найменувань, цитат з процесуальних
документів Мін’юст може забезпечити на основі первісних
документів тільки в «українських» справах, а по-друге,
переклад резолютивної частини рішення виконує функцію
виконавчого документа для виплати присудженої Європейським
судом справедливої сатисфакції, а переклад рішення в цілому
використовується для вжиття державою заходів як загального, так
і індивідуального характеру – в контексті останнього офіційний
переклад особливо важливий для перегляду Верховним Судом
справи за винятковими обставинами у зв’язку з констатацією
порушення Європейським судом з прав людини. Що стосується
перекладу, склалася практика його подачі в суд з нотаріально
завіреним підтвердженням його правильності перекладачем, з
наданням останнім документів, що засвідчують їх кваліфікацію,
або ж засвідчення перекладу спеціалізованої перекладацької
фірмою [3]. Отже, належний переклад, сприяючи розв’язанню
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проблеми доступу суддів до рішень ЄСПЛ, сприятиме більш
ефективному застосуванню практики Європейського суду.
Практика Європейського суду з прав людини є доволі різною
за своїми підходами у трактуванні положень Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод при вирішенні
кожної справи. Це пояснюється тим, що ЄСПЛ вирішує кожну
справу виходячи з конкретних обставин, а тому й і снують різні
підходи щодо тлумачення Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року. Тому
інколи постає запитання, яке саме рішення варто застосовувати
при вирішенні конкретної цивільної справи, що потребує
законодавчого вирішення. Наразі існує значне навантаження на
суд, а отже судді дійсно складно аналізувати відповідну практику
Європейського суду з прав людини. Проте проблему потрібно
вирішувати, щоб можливість застосування практики ЄСПЛ не
мала суто декларативного характеру. У зв’язку із цим необхідно
внести відповідні зміни до ЦПК України, зокрема щодо судового
рішення. Безумовно, що на шляху широкого запровадження
застосування практики Європейського суду з прав людини в
судовій практиці та іншій правозастосовний практиці є й інші
проблемні питання, які потребують свого вирішення.
Ще одним проблемним питанням, є питання про те, чи є
джерелом права та чи підлягають застосуванню рішення про
визнання заяви прийнятною або рішення, в яких констатовано
відсутність порушення Конвенції. В якійсь мірі ця проблема
юридично пов’язана з вимогами
ст. 46 Конвенції, яка
зобов’язує державу-відповідача виконувати остаточні рішення
Суду [4]. Дійсно, при застосуванні рішення ЄСПЛ, яке
встановлює порушення вимог Конвенції стосовно України,
позиція національного суду є юридично «міцнішою», оскільки
таке рішення є обов’язковим до виконання, зокрема з точки зору
реалізації заходів загального характеру.
На даному етапі все частіше практика Суду (наприклад,
рішення Великої палати), розглядаються як такі, що поширюються
на невизначене коло осіб та правовідносин, включаючи
правовідносини між приватними особами (drittwirkung effect).
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Також рішення ЄСПЛ у більшості випадків, особливо рішення
Великої палати та лідируючі рішення з певних питань мають
характеристику переконливого прецеденту, тобто відображають
певну правову тенденцію розвитку практики Суду, прецедентну
значимість таких рішень для формування сталої практики
(навіть зважаючи на те, що рішення ЄСПЛ не є класичними
прецедентами в розумінні англосаксонської системи права, а сам
ЄСПЛ скоріше діє за принципами та методологією прецеденту).
Тобто вищезазначені елементи відображають загальні напрями
та принципи тлумачення Конвенції Європейським судом з
прав людини і таким чином не можуть не враховуватися при
правозастосуванні.
Підводячи підсумки, варто сказати, що питання застосування
практики ЄСПЛ вимагає доопрацювання. Слід розглянути
можливість формування «культури» імплементації практики
ЄСПЛ з урахуванням виявлених проблем, а також з огляду
на існуючі прогалини: застосування практики там, де це не
вимагається, та незастосування практики там, де це вимагається;
відсутність перекладів всіх рішень Європейського суду з прав
людини, проблему використання рішень Європейського Суду
ухвалені проти іншої країни, як прецеденту.
Сама Конвенція не вимагає прямого застосування її положень.
Основна вимога Конвенції, відповідно до ст. 1 — забезпечувати
реалізацію та виконання вимог щодо прав людини, в каталозі прав
закріплених Конвенцією та протоколами до неї. Чи забезпечить
реалізацію конвенційних прав національний Суд з посиланням на
вимоги Конвенції чи на практику Суду чи без такого посилання —
питання відкрите.
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FORCED LABOR AS SEEN BY UKRAINIAN
LEGISLATION AND CASE LAW OF THE EUROPEAN
COURT OF HUMAN RIGHTS
The principles of labor law should be understood as enshrined in
law the fundamental ideas (principles) that express the legal nature,
the most important features and features, the general orientation of the
norms of labor law of Ukraine.
In defining the principle as a category, the legal phenomenon of
the dictionary’s authors proceeds from the fact that it is a concept of
Latin origin. Principle (from the Latin. Principle - basis) - the guiding
idea, the main rule of behavior. In V. Dahl’s explanatory dictionary,
the principle is understood as the scientific or moral beginning, the
foundation, as a rule, the basis from which one cannot deviate.
In the modern interpretative dictionary of the Ukrainian language,
four important provisions are understood in principle: 1) the basic
starting position of any scientific system, theory, ideological direction,
etc .; 2) the basis, the basic law of any exact science; 3) the rule that
underlies the activities of any organization, society, etc; 4) belief, the
rule, the rule that guides anyone in life, behavior; canon [3, p. 899].
From a philosophical point of view, this category is considered
in two main meanings: the first is the basis from which to proceed
and which should be guided in scientific knowledge or practical activity; and in the second - as the inner conviction of a person, which
determines his attitude to reality, norms of behavior and activity. The
latter approach considers the principle as synonymous with the vital
position of man in society.
In the legal literature, the principles of law understand its guiding
principles (ideas), which determine the content and focus of legal regulation of social relations. The value of the principles of law lies in
the fact that they are in a concise form, concentrated reflect the most
essential features of law, are its quintessence, “face”.
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O.Protsevsky, considering the principles of law, considers them
in two aspects. According to the former, the principles formulated by
legal scholars appear to be fundamental ideas that reflect the attainment
of legal thought and exist at the level of scientific, professional justice.
The second approach defines the principles of law as mandatory
requirements that exist as norm-principles. That is why the most
important feature that distinguishes the principle of law from the
rule of law is their universality. It is that the principles of law express
the most complete and meaningful picture of the laws of society in
the legal field. Rules of law, unlike the principles, have a shorter life
expectancy, since the principles remain unchanged and the rules are
abolished or replaced by others [4, p. 31]
V. I. Prokopenko the principles of labor law with the labor rights
and obligations of subjects, pointing out that the economic laws of the
organization of labor and distribution are reflected in the basic legal
principles [5, p. 126].
V. S. Venediktov takes the opposite position, substantiating his
opinion that the principles of social organization of labor and labor
law can not be defined as basic labor rights and responsibilities of
citizens, which are the right to work, the right to rest, the right to
material security, etc. Since law as a set of norms cannot be at the
same time its principle, the right to a specifically defined social benefit
cannot be the guiding idea of the legal regulation of labor relations [6,
This view should be agreed, since the principles of law are the basis
for the formation of rules that set out the labor rights and obligations
of the parties to the employment relationship. Principles determine
the content of the rules, including those that fix the legal status of the
subjects of employment.
Prohibition of forced labour has been established at the constitutional level. In accordance with Section 43 of the Constitution, the use
of forced labour is prohibited. The Constitution and other regulations
of Ukraine contain no definition of forced labour. The above Section
of the Constitution lists only three exceptions under which the work
cannot be considered authoritative. Thus, according to the Main Law,
forced labour does not include: (i) military or alternative (non-military) service, (ii) works or services performed by a person under sentence or other court order, or (iii) in accordance with the laws of war
and state of emergency.
It is not surprising that Ukrainian lawmakers did not take pains in
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making a definition of forced or compulsory labour. They just used
definitions contained in the International Labour Organisation (ILO)
Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour (1930)
where compulsory labour is defined as all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which
the said person has not offered himself voluntarily, and ILO Abolition
of Forced Labour Convention No. 105 (1957) which reads that Each
Member of the International Labour Organisation which ratifies this
Convention undertakes to suppress and not to make use of any form
of forced or compulsory labour: (a) as a means of political coercion or
education or as a punishment for holding or expressing political views
or views ideologically opposed to the established political, social or
economic system; (b) as a method of mobilising and using labour for
purposes of economic development; (c) as a means of labour discipline; (d) as a punishment for having participated in strikes; (e) as a
means of racial, social, national or religious discrimination.” [2].
However, in Ukraine, which is a party to these international treaties, the principle of the prohibition of forced labour is implemented in
many regulatory requirements.
In Art. 51 of the Labor Code of Ukraine set out a number of
legal guarantees that guarantee the exercise of the right to work
and employment. The state guarantees to able-bodied citizens who
permanently reside in Ukraine: free choice of activity; free assistance
to the public employment services in the selection of suitable work
and employment in accordance with vocation, ability, vocational
training, education, taking into account public needs; providing
enterprises, institutions, organizations in accordance with their
previously submitted applications for work in the field of graduates
of state higher education, professional educational institutions; free
training of unemployed new professions, retraining in educational
establishments or in the system of public employment service with
payment of a scholarship; compensation in accordance with the law
of material costs in connection with the transfer to work in another
locality; legal protection against unjustified refusal of employment
and legal dismissal, as well as assistance in maintaining employment.
An employment contract is one of the main forms of exercising
citizens’ constitutional right to work, which allows a person to
determine his or her legal position at a particular enterprise, institution
or organization. Freedom to conclude an employment contract
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provides that the parties voluntarily enter into employment relations
and determine by mutual agreement its terms. That is, the freedom
of employment contract means that the parties: 1) have employment
relations freely choose to work or freely agree, excluding forced labor;
2) entering into an employment relationship, voluntarily enter into
an employment contract and may terminate it; 3) by entering into an
employment contract, strive for long-term employment relations.
Freedom of work for an employee involves the possibility of
choosing an employer (natural or legal person), place of work,
workplace, job function, payment for work; and for the employer the right to self-select an employee, determine the amount of wages,
negotiate and enter into collective agreements, adopt local regulations
within their competence, create employers’ associations.
Freedom of work, including the right to work, is incompatible with
forced labor, since otherwise there can be no question of freedom of
work and the right to work, which everyone freely chooses or agrees
freely. For this reason, forced labor is characterized by the following
features: 1) the lack of voluntary willingness of a person to provide
his services to perform a certain job (for example, an order to perform
work carried out under the threat of punishment in case of nonperformance); 2) the possibility of applying punishment or violence in
case of refusal to perform such work.
The right to work is exercised by concluding an employment
contract that most fully complies with the principle of freedom of
labor and excludes forced labor. Voluntary entry into employment
relations not only satisfies the interests of the employee in the choice
of type and place of work, but also the need of the employer in the
selection of skilled workers, taking into account the production
needs and specificity of work, since the contractual nature of work
in combination with the possibility of choosing a profession allows
voluntary work.
Labor relations arise on the basis of the conclusion of an
employment contract between the employee and the employer, under
which the first undertakes to perform the work specified in this
contract, to observe the rules of internal labor regulations, and the
second, in turn, is obliged to pay an employee a working wage. to
perform the work provided for by labor law, the collective agreement
and the agreement of the parties. From this it follows that the employer
is forbidden to require the employee to perform work not stipulated in

67

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

the employment contract (Article 31 of the Labor Code of Ukraine).
An employer’s mandate to an employee to perform work not stipulated
in the employment contract, as an exception to the general prohibition,
is usually only with the consent of the latter and is called transfer.
So, for example, Section 31 of Ukraine’s Code of Labour Laws
has it that no employer or any agency authorized by it shall be entitled
to require an employee to perform work not covered by his employment contract. Pursuant to Section 32(1) of the Code, no employee
may be transferred to any other position within the same company,
institution or organization, or to any other company, institution or organization, or moved to any other location, together with his company
or not, without his express consent [10].
Plenum Resolution No. 9 of the Supreme Court of Ukraine On the
Application of the Constitution in Matters Relating to the Administration of Justice dated November 1, 1996 contains clarifications on
the provisions of Article 43 of the Constitution prohibiting forced labour. The Supreme Court suggested that Articles 32, 33 and 34 of the
Labour code, internal regulations of agencies, disciplinary rules, etc.
providing for the temporary transfer of an employee without his or her
consent to another job as disciplinary action, by reason of operational
necessity or downtime, as well as the possibility of making him or
her to perform work not covered by employment contract, should be
recognized as contradicting the Constitution [11].
Notably, neither the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human
Rights) ratified by Ukraine in 1997 nor the case law of the European Court of Human Rights (the Court), which is the source of law
in Ukraine, contain any fundamentally different interpretations of the
concept of forced labour as they both use a universal definition from
1930 ILO Convention [12].
To wit, in the case of Van der Mussele v. Belgium (Application no.
8919/80, judgment of 23 November 1983), a young Belgian attorney
complained that the obligation to act in court for a defendant who
has no resources to pay his legal fees, without further compensation
or reimbursement of appropriate expenses is a violation of Article 4
§ 2 (art. 4-2) of the Convention. In its judgment, the European court
has displayed an approach unique to international judicial practice to
determine whether there was or was not a breach of the prohibition of
forced labour. [13].
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First of all, the Court noted that the work performed by a lawyer
did not go beyond the ordinary scope of his duties; this extra work
also contributed to his professional growth and was therefore not too
burdensome. In addition, the Court noted that the Belgian system of
appointing defenders for persons without funds to pay for services
contributes to the protection of another right (defender) under Article
6 § 3 (c) and also constitutes ordinary civil duties »In accordance with
Article 4, paragraph 3 (d). Therefore, I can go on to conclude that in
the case law of the European Court, a forced work not directly covered
by the employment contract will not be deemed onerous and thus will
not be a breach of Article 4 of the Convention where it is part of the
profession of the person, and can theoretically contribute to the professional development, as well as where this “non-obligatory work”
contributes to the enjoyment of any other right provided for by the
Convention.
In general, it should be noted that applications of Europeans under
Article 4 of the Convention are perhaps the most rare in the practice of the European Court. Indeed, for over sixty years of existence,
the Court made only 155 judgments upon such applications, with the
Russian Federation and the Republic of Cyprus as the most flagrant
offenders in this area (22 judgments under Article 4 of the Convention against each). Of 46 cases against Ukraine heard by the European
Court, our government has lost not one.
There are disputes over the unlawful dismissal of a number of cases
being heard and decided by the European Court of Human Rights.
Among the most notorious is the case of Alexander Volkov v. Ukraine.
The European Court of Human Rights has ordered Ukraine to reinstate
Alexander Volkov as a judge of the Supreme Court of Ukraine. This
is stated in the court decision of 9 January 2013, which was published
on the official website of the ECtHR. «(The Court) has decided that
Ukraine should ensure that the applicant is reinstated as a judge of
the Supreme Court as soon as possible», - stated in paragraph 9 of the
European Court of Human Rights decision. [3, ar. 28].
Thus, an analysis of recent years’ statistics released by the
European Court of Human Rights indicates a steady increase in the
number of applications by Ukrainian citizens to protect their labor
rights: unlawful dismissal, delayed pay or non-payment of part of it.
The European Court of Human Rights plays an important role
in the implementation of individual and general measures, the latter
being aimed at amending and improving the legislation of Ukraine. An
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important issue in the context of the investigated issues is the reform
of the labor legislation of Ukraine, taking into account international
standards enshrined, including in ILO conventions and the Court’s
practice: recognition of forced labor, specification of issues related
to wages, mandatory enforcement of the Court’s decision in the timelimits laid down by it, the payment of just satisfaction awarded by the
Court, that is to say, that the applicant is properly compensated for his
costs. In most cases, it involves the reimbursement of material and /
or moral damages, as well as the reimbursement of attorney’s fees and
other incidental expenses.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
АРБІТРАЖНОЇ УСТАНОВИ У ЖЕНЕВІ
Постановка проблеми досліджуваного питання полягає
у визначенні основних напрямів діяльності арбітражної
установи у Женеві, з’ясуванні основних характеристик і переваг
швейцарського арбітражу, визначенні нормативно-правової
бази, яка слугує основою функціонування Арбітражної палати у
Женеві.
Актуальність роботи пояснюється важливістю внеску
діяльності Арбітражної палати в Женеві на систему міжнародного
арбітражу, а також зростанням інтересу міжнародного
співтовариства до вирішення комерційних та інших спорів саме
за допомогою арбітражних установ.
Основним завданням дослідження є безпосереднє
вивчення основних принципів Арбітражної установи в Женеві,
виокремленні основних переваг і характеристик, аналізі значення
для міжнародного арбітражу Швейцарських правил.
Виклад основного матеріалу. Арбітражна палата у Швейцарії
Швейцарських палат є добре розвиненою арбітражною
організацією Швейцарії.
Вона складається безпосередньо із Арбітражного суду, а
також Секретаріату – незалежного органу, який допомагає у
своїй роботі Суду, виконуючи управлінську функцію та функцію
матеріально технічного забезпечення. Внутрішня організація
арбітражної установи Арбітражної палати заснована на власних
внутрішніх нормах.
Саме завдяки діяльності Арбітражної палати у Женеві
з з’явилися правила міжнародного арбітражу (так звані
«Швейцарські правила») [1], що пропонують єдині, ефективні та
економічно вигідні засоби вирішення спорів.
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Однією з ключових особливостей Швейцарських правил
міжнародного арбітражу є прискорена процедура, яка передбачає
остаточне нагородження протягом 6 місяців.
Швейцарські правила 2012 року, побудовані на попередній
версії 2004 року, є сучасним набором правил, розроблених з метою
забезпечення гнучкого, ефективного та економічно вигідного
арбітражу як для внутрішніх, так і міжнародних справ. Обидві
версії базуються на Арбітражних правилах ЮНСІТРАЛ, але були
адаптовані для використання в інституційних рамках.
Швейцарські правила арбітражу 2012 року доступні на
п’ятнадцяти різних мовах. Серед ключових характеристик
зазначеного документа можна виділити наступні.
Сторони можуть самі обирати місце власного арбітражу,
чинне законодавство, мову провадження та призначити арбітрів.
Важливою особливістю Швейцарських правил, запровадженою
редакцією 2004 р., є обов’язковий прискорений порядок розгляду
справ із сумами спору менше 1 мільйона швейцарських франків,
передбачений статтею 42.2. Швейцарських правил.
Визначення суми спору проводиться негайно після отримання
відповіді на повідомлення про арбітраж, але будь-яке подальше
збільшення вартості вимог чи зустрічних вимог не впливає на
визначення прискореної процедури. Відповідно до статті 42.1
Швейцарських правил, Сторони можуть також добровільно
домовитись про прискорене провадження, навіть у випадках,
коли сума спору перевищує 1 мільйон швейцарських франків.
Арбітражна установа Швейцарських палат публікує Керівні
принципи для арбітрів, доступні англійською, французькою,
німецькою та італійською мовами. Керівні принципи для
арбітрів, які діють з 1 серпня 2014 року, пропонують вказівки
щодо адміністративної та матеріально-технічної організації
провадження, включаючи використання адміністративних
секретарів, аванси на витрати, облік та витрати та арбітражні
збори [2].
Арбітражна установа надає внутрішні та міжнародні
арбітражні послуги, а також інші послуги з вирішення спорів,
згідно з будь-яким чинним законодавством, у Швейцарії чи в
будь-якій іншій країні. Для надання арбітражних послуг палати
заснували Арбітражну установу Швейцарських палат. Для
управління арбітражами відповідно до Швейцарських правил,
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Арбітражною палатою у Женеві було створено суд до складу
якого входять досвідчені міжнародні арбітражні практики.
Суд приймає рішення, передбачені Правилами. Він може
делегувати одному або декільком членам або комітетам
повноваження приймати певні рішення відповідно до свого
Внутрішнього Правила[1].
У відповідь на зростаючий попит компаній на швидше
та ефективніше вирішення суперечок, Арбітражна установа
опублікувала нове арбітражне застереження, яке дозволяє
компаніям у всьому світі заздалегідь домовитися про надшвидкі
арбітражні процедури. Налаштований арбітражний пункт працює
так: Існуючий стандартний арбітражний пункт будує фундамент.
Крім того, пропонуються чотири різні варіанти, спрямовані на
економію часу та витрат. Ці параметри, які можуть бути обрані
окремо або всі разом, включають в себе:
- швидку процедура, з єдиним арбітром та остаточним
рішенням протягом 6 місяців;
- винесення остаточного рішення, засноване лише на
документальних доказах (тобто без заслуховування усних
аргументів сторін та свідків);
- швидший час відповіді на повідомлення відповідача про
арбітражний розгляд (15 днів замість 30 днів);
- швидше винесення рішень арбітражним судом (15 днів
замість 30 днів).
Крім того, згадане застереження дозволяє сторонам
домовлятися про посередництво за швейцарськими правилами
медіації в будь-який час до або під час арбітражного розгляду.
Найбільш сприятливий метод арбітражного розгляду може
бути розроблений за допомогою інноваційного інструменту
онлайн-проектування, доступного на веб-сайті Арбітражної
установи, де користувач вибирає бажаний варіант , після чого
одразу відображається відповідне арбітражне застереження.
Застосовуваний арбітражний пункт та відповідний онлайнінструмент складання є новими підходами при розробці
арбітражних
застережень.
Інтернет-інструмент
дозволяє
компаніям пристосовувати провадження до відповідних потреб,
забезпечуючи при цьому ефективність арбітражної угоди. За
допомогою інструменту уникають патологічних арбітражних
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застережень. Завдяки цьому Арбітражна установа була висунута
проектом Global Arbitration Review на премію в категорії
«інновація фізичної особи чи організації» [4]
Типові умови, які включаються до арбітражної угоди при
вборі розгляду спору Арбітражною установою включають у себе
наступні.
Встановлюється, що будь-який спір чи вимога, що випливає
з даного договору або стосовно нього, включаючи чинність,
недійсність, порушення чи розірвання договору, вирішується
арбітражем відповідно до Швейцарських правил міжнародного
арбітражу палат Швейцарії» Арбітражна установа, що діє на дату
подання Повідомлення про арбітраж відповідно до цих Правил.
Обумовлюється кількість арбітрів (один або три).Визначається
місце проведення арбітражного розгляду (зазвичай це назва міста
в Швейцарії, якщо сторони не домовляються про місто в іншій
країні);
Визначається бажана мова, якою здійснюватиметься
арбітражний розгляд відповідного спору.
Арбітражна
установа
Швейцарської
палати
також
сприяє посередництву як економічно ефективному методу
альтернативного вирішення спорів як самостійно, так і як
доповнення до арбітражу. Цей метод включає в себе власний набір
Правил посередництва та пропоновану умову про посередництво
для договорів, з різною версією для сторін, які вже суперечать, та
медіації з подальшим арбітражем [5].
Висновки. Отже, підводячи підсумок, можна зазначити, що
діяльність Арбітражної установа у Женеві значно вплинула на
розвиток сучасного міжнародного арбітражу. Так, саме завдяки
зазначеній інституції світ отримав цінний збірник арбітражних
правил, який має назву «Швейцарські правила». Основна і
найголовніша перевага цього нормативно-правового документа
полягає у тому, що ним передбачено зменшення строків розгляду
справи, що є безумовним кроком уперед в рамках процедури
арбітражу оскільки зазвичай арбітражний розгляд справ через
детальну увагу до обставин справи може бути досить довгим.
Таким чином, слід визнати велике значення внеску арбітражної
установи в Женеві у розвиток і прогрес не лише арбітражу як
такого на національному рівні, а й на міжнародній арені.
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ
СТАНДАРТІВ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
На даний час гостро стоїть питання регулювання трудових
відносин в Україні. Потуги реформувати архаїчний Кодекс законів
про працю України були ще прийняті у 2015 році, але жоден
законопроект, включаючи останній Закон України «Про працю»,
так і не стали замінною Кодексу законів про працю України. Не
менш важливим є питання імплементації міжнародних стандартів
праці в Україні, зважаючи на посилену увагу суспільства до цієї
теми.
Свій вклад до дослідження даного питання вносили такі
вітчизняні й іноземні науковці, як І. Яцкевич, В. Г. Короткін, В. І.
Кисіль, Б. І. Гуменюк, У. Дженкс та ін.
Міжнародні
стандарти
праці
є
фундаментальної
основою трудових відносин у будь-якій країні. Для того,
щоб охарактеризувати імплементацію потрібно звернутися
та виокремити ці основні стандарти, які на даний час є
найважливішими для України під час майбутніх реформ.
Свобода зібрань – це принцип який лежить в основі цінностей
Міжнародній організації праці (далі – МОП): він закріплений в
Статуті МОП (1919 р.) [1], Філадельфійської декларації МОП
(1944 р.) [2] і Декларації МОП про основоположні принципи і
права в сфері праці (1998 р.) [3]. Це право також проголошено у
Загальній декларації прав людини (1948 р.) [4]. Даний принцип
в сфері праці конкретизується у можливості проводити страйки,
засновувати профспілки, впливати на роботодавця мирними
зборами.
Право на організацію і створення організацій роботодавців
і працівників є необхідною умовою для проведення розумних
колективних переговорів та соціального діалогу. Тим не менш,
у Україні як і раніше існують проблеми із застосуванням цих
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принципів. Незважаючи на нормативне обґрунтування цього
принципу ми все частіше бачимо про недотримання цього
стандарту або гарантій, передбаченим цим стандартом.
Колективні переговори – цей принцип прямо випливає
з останнього. Свобода асоціації гарантує, що працівники та
роботодавці можуть спілкуватися один з одним для ефективного
ведення переговорів про трудові відносини. У поєднанні з сильною
волею асоціації розумна практика укладення колективних
договорів забезпечує роботодавцям і працівникам рівне право
голосу в ході переговорів і справедливий і рівноправний результат.
Колективні переговори дозволяють обом сторонам вести
переговори про справедливі трудових відносинах і запобігають
виникненню дорогих трудових спорів.
Дійсно, деякі дослідження [5] показують, що в країнах з
розповсюдженим використанням колективних переговорів,
як правило, спостерігається менше нерівність в оплаті праці,
нижча і менш стійка безробіття, а також меншу кількість і більш
короткі страйку, ніж в країнах, де колективні переговори менш
застосовуються.
Примусова праця – незважаючи на те, що примусова праця
засуджується повсюдно, за оцінками МОП, 24,9 млн. осіб у
всьому світі все ще піддаються їй [6].
Аналізуючи судову практику, можна сказати, що примусова
праця в приватному секторі економіки України, як рабовласництво,
не досить розповсюджена, але нажаль є. Вона приносить незаконні
доходи в величезних розмірах, більшість з такої примусової праці
припадає на комерційну сексуальну експлуатацію.
Дитяча праця – є порушенням основних прав людини і, як
було показано, перешкоджає розвитку дітей, що може привести
до довічного фізичній або психологічного збитку. Наявні дані
свідчать про наявність тісного зв›язку в Україні між бідністю
домогосподарств і дитячої праці, а дитяча праця увічнює
бідність протягом поколінь, не дозволяючи дітям з бідних сімей
відвідувати школу і обмежуючи їх перспективи в плані підйому
соціальної мобільності [7].
Таке зниження людського капіталу пов›язане з низькими
темпами економічного зростання і соціального розвитку.
Недавні дослідження МОП показали [7], що ліквідація дитячої
праці в країнах з економікою, що розвивається може принести
економічні вигоди, які набагато перевищують витрати, які в
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основному пов›язані з інвестиціями в поліпшення шкільної
освіти і соціальних послуг. Основоположні стандарти МОП в
області дитячої праці є двома правовими основами глобальних
дій по боротьбі з дитячою працею.
Свобода від дискримінації – жодне суспільство не вільне від
дискримінації. Дійсно, дискримінація в галузі праці та занятості
є універсальним і постійно еволюціонуючим явищем.
Мільйони жінок і чоловіків у всьому світі позбавлені доступу
до роботи і професійної підготовки, отримують низьку заробітну
плату або обмежені певними професіями просто за ознакою статі,
кольору шкіри, етнічного походження або переконань, незалежно
від їх здібностей і навичок.
Свобода від дискримінації [1] є одним з основних прав людини
[4] і має найважливіше значення для працівників, з тим щоб вони
могли вільно вибирати собі роботу, розвивати свій потенціал в
повній мірі і здобувати економічну винагороду на основі заслуг.
Досягнення рівності на робочому місці також має значні
економічні вигоди. Роботодавці, які практикують принцип
рівності, мають доступ до більш численною, різноманітної
і високоякісної робочої сили. Працівники, які користуються
рівністю, мають більш широкий доступ до професійної підготовки
і часто отримують вищу заробітну плату..
При розробці стандартів і політики в сфері праці завжди
керуються принципом трипартизму – діалогу та співпраці між
урядами, роботодавцями і працівниками. Українські трудові
норми розробляються і контролюються в рамках тристоронньої
структури, що робить такі відносини унікальними, як в
міжнародній так і в національній системі. Тристоронній підхід
до прийняття стандартів забезпечує їх широку підтримку з боку
всіх членів.
Незважаючи на законодавчі потуги змінити архаїчний Кодекс
Законів про Працю України та систему трудових відносин в
Україні, основні стандарти МОП імплементовані в нашу правову
систему, що має ураховуватися при подальшій роботі законодавця.
Щодо їх виконання, це є дискусійним питанням, адже на даний
час с розвитком трудових відносин постає питання це є ці
основні принципи беззаперечними, та чи можуть деякі з них бути
обмежені у зв’язку з розвитком трудового ринка та нових, зовсім
інших відносин між роботодавцем, працівником та державою.
Список використаних джерел та літератури
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ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_
ID:2453907:NO
2. ILO Declaration of Philadelphia [Електронний ресурс] –
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7. Ukraine: National Child Labour Survey 2014-2015 Analytical Report– Режим доступу до ресурсу: https://www.ilo.
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ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ
Становлення і розвиток інформаційного суспільства у світі
та стрімке поширення інформаційно-комунікативних технологій
трансформували і доповнили список об’єктів, що охороняються
правом інтелектуальної власності. Особливе місце серед об’єктів
права інтелектуальної власності займає комп’ютерна програма,
яка в еру інформаційних технологій є одним із головних
стратегічних ресурсів як держави в цілому так і окремих осіб.
Швидке поширення комп’ютерних програм та програмного
забезпечення, а також стрімке оновлення технологій їх створення,
збільшили не тільки сферу застосування описуваного об’єкта
права інтелектуальної власності, але і надали йому нових
особливих ознак. Тому, як стверджував Марк Пожезинскі у своїх
працях, комп’ютерна програма є «юридичним» благом, і, з огляду
на свою корисність, потребує правового захисту.
Важливе значення для досліджуваної тематики мали праці
вітчизняних та зарубіжних науковців, які працюють у сфері
охорони прав на комп’ютерні програми, зокрема: М. Аракелян,
С. Баришев, Є. Гаврілов, Є. Єгорова, Ю. Капіци, А. Мілле, Д.
Мозалєв, І. Носова, О. П. Орлюк, О. Підопригори, В. Погуляєв,
Н. Руар, О. П. Світличного, В. Черячукін та багато інших.
Дефініція комп’ютерної програми є доволі складною, адже
містить у собі багато технічних характеристик, які є не повною
мірою зрозумілими не лише для звичайної людини, але й для
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суду, що розглядає спір. У зв’язку з цим деякі науковці доводять
необхідність проведення детального тлумачення поняття
комп’ютерної програми та подібних до неї об’єктів сфери
програмування у спеціалізованих Державних стандартах (ДСТУ).
Більше того, не всі юрисдикції містять легальне визначення
комп’ютерної програми. Це може бути зумовлено як прогалинами
в правовому регулюванні, так і зроблене законодавцем
навмисно, з огляду на швидкий розвиток індустрії, що потребує
максимально гнучкого правового регулювання. Наприклад
Директива Європейського Союзу 2009/24/WE, яка спрямована
на регулювання відносин, пов’язаних з охороною прав на
програмне забезпечення, не містить дефініції цього об›єкта прав
інтелектуальної власності.
Згідно Модельних положень щодо захисту прав на програмне
забезпечення 1977 року програма являє собою набір інструкцій,
які можуть при їх включенні у засіб придатний для зчитування
машинами, виконувати обробку інформації, що дає можливість
виконувати або досягати певної функції, завдання або результату.
Проаналізувавши чисельну кількість юридичних джерел та
наукової літератури можна зробити узагальнення, що комп’ютерна
програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем,
символів або ж у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі,
придатній для зчитування (комп’ютером), які приводять його
у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття
охоплює як операційну систему, так і прикладну програму,
виражені у вихідному або об’єктному кодах).
Структуру комп’ютерної програми складають наступні
елементи: алгоритм, програмний код, інтерфейси програми.
Алгоритм – це послідовність дій, які виконує програма для
вирішення поставленого завдання. Алгоритм становить собою
основу комп’ютерної програми, проте, не охоплюється охороною
засобами авторського права, що і є основною причиною критики
застосування цього інституту до комп’ютерних програм.
Програмний код – це викладення алгоритму певною мовою
програмування. Це складова комп’ютерної програми, що
охороняється авторським правом. Авторське право за своєю
природою – інститут, який поширює охорону на зовнішню форму
вираження ідеї, тож його дія не поширюється на інші елементи
програми.
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Інтерфейс – це частина комп’ютерної програми, яка відповідає
за взаємодії, в тому числі з користувачем. Часто має графічну
форму, яка може охоронятися авторським правом як окремий
твір. При цьому порушенням прав інтелектуальної власності
визнається лише таке створення подібного об’єкту, при якому
було неправомірно використано графічний інтерфейс, що досить
складно довести.
Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної
власності переважно регулюється Угодою про торговельні
аспекти прав інтелектуальної власності (далі – ТРІПС) та угодами
під егідою Всесвітньої організації інтелектуальної власності
(далі – ВОІВ). Угода ТРІПС узагальнила і об’єднала існуючі
нормативно-правові документи, взявши за основу принципи
регулювання інтелектуальної власності, які в них містилися та
зробивши акцент на економічній складовій даного об›єкта.
Як стверджує наше вітчизняне законодавство, згідно ст. 433 ЦК
України комп’ютерні програми належать до об’єктів авторського
права. Одним з перших і найбільш значних нормативно-правових
документів для Європи, прийнятих у сфері авторського права, є
Директива Ради ЄС 91/250/ЄС про правову охорону комп’ютерних
програм від 14 травня 1991 р. Насамперед, такі проблеми пов’язані
з тимчасовими заходами, передбаченими ТРІПС, методом
розрахунку збитків, шляхом отримання та використання доказів
у справах про порушення прав ІВ, судовою забороною певних
дій, які суттєво відрізняються в різних державах-членах ЄС, а
в деяких вони взагалібули відсутні (п. 7 преамбули Директиви).
Тому необхідність прийняття Директиви про правову охорону
комп’ютерних програм (далі – Директива про комп’ютерні
програми) диктувалася тим, що законодавство й судова практика
країн-учасниць Європейського Союзу багато в чому різнилися,
що створювало певні труднощі на шляху створення єдиного
ринку в цій області і, відповідно, його правового регулювання,
враховуючи ту обставину, яку роль і значення набули комп’ютерні
програми у сфері соціально-економічної комунікації.
Директива також констатує те, що на міжнародному рівні всі
держави-члени ЄС та сам Союз, відповідно своїх компетенцій,
«зобов’язані виконувати Угоду про торговельні аспекти прав
інтелектуальної власності». Також у цій Директиві вказується,
що члени ЄС також є підписантами інших міжнародних угод, які,
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зокрема, включають Бернську і Паризьку конвенції і, відповідно,
також мають їх виконувати.
У ст. 8 Директиви наводиться перелік випадків, які, згідно
з Угодами ТРІПС, мають обґрунтовувати процедуру отримання
інформації про третіх осіб, задіяних у порушенні прав ІВ. У ст.
10 Директиви також наводиться трактування ст. 46 Угоди ТРІПС
щодо прийняття заходів з усунення порушення прав ІВ. Директива
дозволяє застосовувати тимчасові заходи судового характеру для
отримання компенсації за порушення прав ІВ. Загалом, положення
Директиви у той чи інший спосіб «апроксимують» застосування
норм Угоди ТРІПС державами-членами ЄС.
Директива 2009/24/EC щодо правової охорони комп›ютерних
програм установлює виключні права та обов’язки користувача
комп’ютерної програми, які не містяться в Угоді ТРІПС або в
Бернській конвенції. При цьому Директива визнає комп’ютерні
програми, охоронювані згідно норм Бернської конвенції, як
«літературні твори» та вказує, що нею не надаються будь-які права
щодо охорони «інтерфейсу, ідей чи принципів функціонування
комп’ютерної програми» (Ст. 1 п. 2 Директиви). Останні, за
загальним правилом, є предметом патентної охорони, яку
опосередковано погоджено в Директиві в ст. 8, де зазначено, що
положення Директиви не забороняють застосовувати патентної
або іншої охорони комп›ютерної програми. Зі змісту ст. 8
Директиви можна зробити висновок, що комп›ютерна програма
може охоронятися як авторським правом, так і за допомогою
патенту, торгової марки, правил, що стосуються недобросовісної
конкуренції та охорони компонувань топографій інтегральних
мікросхем.
Як зазначалось вище, комп’ютерна програма охороняється
в нашій державі авторським правом як літературний твір. При
цьому авторське право на комп’ютерну програму виникає в
момент його створення і не потребує обов’язкової реєстрації.
Проте значна кількість судових спорів, що виникають стосовно
прав на комп’ютерну програму свідчать, що в даний час, однієї
«презумпції авторства» на комп’ютерну програму недостатньо,
а тому враховуючи можливі порушення авторських прав в
майбутньому, творці комп’ютерних програм вважають за краще
патентувати свої творіння. Дана процедура хоча і є доволі
трудомісткою, проте найкраще підходить для того, аби захистити
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комп’ютерну програму.
Незважаючи на очевидні плюси реєстрації описуваного
об’єкту авторським правом, ним охороняється лише форма
об’єктів і втілення ідей, але не сутність об’єктів і не самі ідеї.
Норми авторського права можуть бути застосовані лише для
охорони від загального відтворення програми а також від
копіювання комп’ютерного коду.
Перевага патентної охорони для комп’ютерних програм
полягає у можливості захистити певний алгоритм, втілений у
комп’ютерній програмі, від використання його іншими особами
без дозволу.
В даний час виключається віднесення програмних продуктів
до винаходів, і як наслідок можливість їх патентування, проте
для того щоб все ж таки отримати патент, варто подати заявку на
реєстрацію алгоритму програми в якості вирішення конкретного
завдання. Алгоритм, його суть і етапи записуються у зрозумілій
словесній формі, після чого підкріплюються діаграмами та блоксхемами. Після проходження алгоритму на патентоспроможність
подається заявка на отримання патенту на винахід.
Важливим документом , що стосується патентування на
території Європи є Європейська Патентна Конвенція (далі
– ЄПК) – міжнародний договір за участю тридцяти восьми
держав регіону. На жаль, Україна досі не приєдналася до цього
міжнародного договору, і навіть не визнає дії європейського
патенту, проте винахідники з України, які хочуть охороняти свої
права на території дії ЄПК можуть це зробити, звернувшись
безпосередньо до Європейського патентного відомства для
отримання патенту.
Виданий Європейський патент має силу національного
патенту на території кожної зазначеної в ньому країни. Подання
заявки по регіональній процедурі доцільна, якщо метою заявника є
захист інтелектуальної власності в великій кількості країн
Євросоюзу. Значною перевагою цієї процедури є те, що заявка
на Європейський патент подається лише до одного відомства
(далі – ЄПВ), а дію патенту можливо поширити на всі території
країн-учасниць, що значно знижує витрати часу і трудомісткість
патентування. Проте, ЄПК встановила досить жорсткі вимоги
до комп’ютерних програм, аби вони були запатентованими.
Більше того, для малих підприємств основними проблемами
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постають висока вартість патентування та захисту, визнання
патенту нечинним, проблемами щодо судових заборон, що з дією
одночасно у 25 державах може бути фатальним для перспектив
малого бізнесу.
Європейською Комісією було запропоновано проект Директиви
про патентоздатність винаходів, пов’язаних з комп’ютерними
програмами, з метою гармонізувати правову охорону винаходів,
пов’язаних з комп’ютером. Наслідком прийняття документу було
б подолання відмінностей у судовій та правозастосовній практиці
окремих держав-членів ЄС, які одночасно є учасницями ЄКП,
тож на їх території поширюється дія європейського патенту. На
жаль, процедура отримання охорони через ЄКП спрощує хіба
що час на подачу заявок, але не гарантує однакової охорони у
всіх державах. Різниця в витратах на отримання та підтримання
патенту та відмінності у тлумаченні законодавства щодо охорони
прав інтелектуальної власності на території спільного ринку
призводить до порушення конкуренції, тому питання гармонізації
законодавства у цій сфері дуже важливе.
Як вказано у пояснювальній записці до проекту, одна з
цілей прийняття такого підходу державами ЄС було створити
рівень захисту інтелектуальної власності, подібний до того,
який прийнятий у США. Це дозволило б посилити співпрацю
європейських та американських суб’єктів господарювання. З
дослідження було зроблено наступні висновки: по-перше, не
було виявлено доказів, що малі підприємці в Європі страждають
від діяльності великих компаній; по-друге, порівняно з
американськими власниками патентів, у Європі фізичні особивинахідники мають дуже малий зиск від дії патентів на створені
ними винаходи; по-третє, рівень використання ліцензій серед
індивідуальних осіб дуже низький; по-четверте, дослідники
побачили потенційну загрозу обмеження розвитку інноваційної
діяльності у цій сфері. У результаті 6 липня 2006 року проект був
виставлений на голосування в парламенті, і був відхилений.
Проаналізувавши способи забезпечення охорони прав на
комп’ютерну програму, можна зробити висновок, що незважаючи
на законодавче закріплення комп’ютерної програми як об’єкта
авторського права, все ж таки додатково варто використовувати
і «непрямі» методи реєстрації комп’ютерної програми. Попри
те, що ЄПК має жорсткі вимоги, стосовно патентування
комп’ютерної програми та складну процедуру, об’єкти, які містять
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комп’ютерну програму можуть бути запатентовані. Підстави для
цього вироблені практикою Апеляційної ради ЄПВ, та, подібно
до американського підходу зводяться до встановлення технічного
характеру.
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МІЖНАРОДНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ
МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ:
ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ПИТАННЯ
Постановка проблеми. Міграційні процеси, що мають місце у
сучасному світі, є складовою частиною внутрішньої та зовнішньої
політики держав, а її реалізація має бути пріоритетним завданням.
Міграція впливає на різні сфери життєдіяльності суспільства
(соціальну, економічну, зовнішньоекономічну, демографічну,
сферу національної безпеки). Важливим кроком для подальшого
розвитку суспільства та міжнародних відносин стала діяльність
міжнародних організацій, предметна сфера компетенції яких
пов’язана з міграційними процесами. Засадами регулювання цих
процесів є принципи та норми міжнародного права, включаючи
акти міжнародних організацій та міждержавних об’єднань.
Система таких міжнародних інституцій поступово розширюється
та поглиблюється в напрямку їхньої спеціалізації.
Мета даної роботи - охарактеризувати систему міжнародноправових інститутів, що були створені та діяльність яких
направлена на регулювання міжнародних міграційних процесів.
Виклад основного матеріалу. Інституційна система
міжнародних відносин в будь-якій сфері характеризується
розгалуженістю організацій як з точки зору їхньої просторової
діяльності (з цього критерію виділяють організації, сфера
діяльності яких є глобальною чи регіональною), так й з точки
зору обсягу їх компетенції (організації універсальної (загальної)
компетенції, спеціалізовані організації) [1: 56]. Крім того,
особливістю сучасного етапу міжнародних відносин є те, що деякі
питання, які раніше ставали предметом турботи міжнародної
спільноти на міждержавному рівні (тобто якими піклувалися
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уряди різних держав), сьогодні все частіше потрапляють в сферу
приватних ініціатив, які оформлюються у вигляді міжнародних
неурядових організацій [1: 56].
Організація Об’єднаних Націй є головною інституцією
щодо питань міграції. Як універсальна організація загальної
компетенції, ООН задіяна в міжнародно-правовому регулюванні
міграції як під час діяльності своїх головних органів, так і різних
установ, фондів, програм, що відносяться до системи ООН.
Зокрема, Генеральна Асамблея ООН тримає в центрі уваги
проблеми розвитку, права мігрантів, трудову міграцію, біженців,
торгівлю людьми і незаконне ввезення мігрантів, направляючи
роботу двох своїх комітетів: Третього комітету (з питань
міжнародної міграції, прав людини і гуманітарних питань) і
Другого комітету (з питань міжнародної міграції та розвитку).
В рамках комітетів готуються проекти резолюцій, які після
обговорення і голосування приймаються на засіданнях ГА ООН.
Разом з тим, слід погодитися з К. В. Кісєльовою, що діяльність
цих комітетів дозволяє постійно, приділяти належну увагу цій
темі, однак формальний характер методів їх роботи перешкоджає
поглибленому розгляду практичних кроків в цьому напрямку [1:
96-120].
Важливим актором в системі ООН, що впливає на
регулювання міграції, є Міжнародна організація праці (МОТ). По
ініціативі МОТ було прийнято низку конвенцій, які зобов’язали
держави-учасниці дотримуватися принципу недискримінації між
громадянами і мігрантами в області трудових відносин [2: 126].
В Статуті МОТ визначена система контролю за дотриманням
державами-учасниками положень, зафіксованих в її конвенціях.
Ця система передбачає регулярні доповіді держав-учасниць, а
також спеціальні контрольні процедури, що засновані на розгляді
цих доповідей і скарг.
Спеціалізованою міжнародною організацією, діяльність
якої присвячена виключно питанням міграції, є Міжнародна
організація з міграції (МОМ). Ця міжнародна міжурядова
організація була заснована під час конференції у м. Брюсселі
5 грудня 1951 року. Відповідно до Статуту МОМ, метою
організації є координація міжнародної міграційної політики з
боку держав та міжнародних організацій, створення форуму для
обговорення актуальних питань у сфері міграції, а також надання
державам технічної та консультативної допомоги задля реалізації
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конкретних проектів у міграційній сфері.
Відповідно до статутних завдань та Стратегії МОМ,
основними напрямами діяльності Організації є покращення
управління міграцією та забезпечення належного захисту прав
мігрантів, сприяння економічному та соціальному розвитку
держав, заохочення та подальший розвиток міжнародного
діалогу з питань міграції, а також навчання та надання підтримки
державам у розробці національних програм у сфері боротьби
з торгівлею людьми, особливо жінками і дітьми, відповідно до
норм міжнародного права [2: 127]. Крім того, МОМ забезпечує
впорядкування та гуманізацію заходів з регулювання міграції,
координує співробітництво країн-членів у цій галузі, надає
технічну та гуманітарну допомогу державам і мігрантам, зокрема
біженцям та внутрішнім переселенцям.
Про результати цих заходів держави-члени регулярно
інформується під час заходів, які відбуваються в рамках
Генеральної Асамблеї ООН [3, с. 267]. На регіональному рівні
найбільш цікавою, на наш погляд, організацією, яка досить
ефективно проводить політику регулювання міграційних
процесів, є Рада Європи. Організація створена в 1949 році зі
штаб-квартирою в Страсбурзі (Франція). Її цілі декларуються як
суто гуманітарні. З 1989 року її членами стали більшість країн
Центральної та Східної Європи. Рада Європи стала форумом для
розгляду таких соціальних проблем, як нетерпимість, біженці,
особи, які шукають притулку, проблем вимушеного переселення
та багато інших міграційних проблем.
Європейська конвенція про захист прав людини і основних
свобод, прийнята в рамках цієї організації 1 листопада 1950 р.,
містить ряд положень, що стосуються проблем переселення
мігрантів, пересування осіб між державами і всередині них, а
також прав іноземних громадян, що проживають в країні. Зокрема,
ст. 3 забороняє індивідуальну або колективну висилку осіб з
території держави, громадянином якої вони є, а також позбавляти
особи права на в’їзд в країну, громадянином якої вона є. У п. 1
ст. 2 закріплюється право на свободу пересування і вибору місця
проживання [2: 127].
Поряд з міжнародними міжурядовими організаціями, все
більше значення набуває діяльність міжнародних неурядових
організацій. Ключову роль в допомозі щодо переміщення
населення відіграє Міжнародний Комітет Червоного Хреста,
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заснований в Женеві в 1863 р. і офіційно визнаний в Женевських
конвенціях і Міжнародними конференціями Червоного Хреста.
Комітет – незалежна гуманітарна організація з особливим
статусом та є однією із складових частин Міжнародного
руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. МКЧХ не є
міжурядовою організацією в юридичному сенсі [2: 127]. Однак
визнання його в найважливіших міжнародних договорах, таких,
як Женевські конвенції, визначає його міжнародний статус і
мандат, забезпечує привілеї та імунітети, які можна порівняти з
такими, що надаються міжнародним міжурядовим організаціям.
Першочерговою метою створення МКЧХ було надання захисту
та допомоги постраждалим під час збройних конфліктів та
внутрішніх заворушень [4].
Ще під час та після завершення Першої світової війни МКЧХ
займався поверненням військовополонених на батьківщину.
Враховуючи події в Сирії та на Сході України, неодноразово
проводились міжнародні конференції вищого рівня МКЧХ
щодо координації зусиль з врегулювання міграційних потоків
та з’явилось чітке розуміння гострої необхідності співпраці.
Як зазначив Голова МКЧХ Пітер Маурер: «….Навіть якщо
я представляю рух поза ООН, у нас багато спільних позицій з
ООН. З цієї точки зору для мене це також можливість підтримати
нашу взаємодію і подумати над майбутньою співпрацею між
Рухом Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та ООН…
міграційна проблема торкнулась більшості державсусідів країн,
які знаходяться в конфліктній ситуації... Я дещо здивований,
що досі не бачив глобальної стурбованості щодо цієї проблеми.
Кризові ситуації знаходяться на порядку денному ООН, і це тема,
яка турбує МКЧХ…» [4].
Досить відомою міжнародною неурядовою організацією є
Amnesty International, що заснована в 1961 році британським
юристом. Метою своєї діяльності ця організації визначає: «…
проводити дослідження і вживати дії, спрямовані на попередження
та припинення порушень прав на фізичну і психологічну
недоторканність, на свободу совісті та самовираження, на свободу
від дискримінації в контексті своєї роботи по просуванню прав
людини» [5]. Amnesty International працює по семи головним
напрямкам: права жінок, права дітей, викорінення тортур і
скасування смертної кари, права біженців, права в’язнів совісті,
захист людської гідності. Крім того, одним з найважливіших своїх
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завдань організація вважає за необхідне покінчити з незаконними
вбивствами в умовах збройних конфліктів і захищати права
біженців, мігрантів та шукачів притулку. Робота Amnesty
International націлена не тільки на уряди, але і на неурядові
організації та приватних осіб (недержавних суб’єктів). Однією
зі своїх найсильніших сторін організація вважає публікацію
неупереджених, достовірних доповідей. Збір матеріалів для
доповідей здійснюється за допомогою бесід з потерпілими і
посадовими особами, спостереження на судових процесах,
роботи з правозахисниками на місцях і відстеження повідомлень
ЗМІ [5].
Оскільки в міграційних процесах, подекуди вимушено,
приймають участь діти, які не зі своєї волі покидають країну свого
проживання разом з батьками, важливо враховувати необхідність
захисту та забезпечення їх прав, зважаючи на особливу їх
вразливість. Однією з міжнародних організацій, що має на меті
захист прав дитини, особливо в таких випадках є – Save the
Children [2: 128]. Цілями цієї організації є: поліпшення системи
освіти, економічних можливостей, охорони здоров’я, захист дітей
від насильства та стихійних лих, а також інша діяльність з охорони
і захисту прав дітей. Враховуючи, ситуацію, що склалась в країнах
Азії та Африки, коли права дітей зовсім не дотримуються, а діти
стають заручниками ситуації, які вимушені тікати з країни разом
зі своїми батьками, інколи, навіть без мінімальних засобів для
існування, організація Save the Children надає первинну допомогу
таким сім’ям та сприяє в наданні їм відповідного статусу [6].
Міжнародний комітет спасіння (The International Rescue
Committee) – одна з провідних неконфесійних міжнародних
неурядових організацій допомоги та розвитку, яка заснована
у 1933 р. в США та провадить свою діяльність більш ніж в 40
країнах світу. Основними напрямками діяльності організації
є: надання надзвичайної допомоги, постконфліктний розвиток
і послуги з переселення; захист прав людини, а також захист
вигнаних з батьківщини або постраждалих від збройних
конфліктів і гноблення. В своїй заяві, опублікованій на офіційному
сайті організації, помічник директора з політики IRC Мелані
Уорд, заявила: «...Сьогоднішні документи (пропозиції ЄС по
врегулюванню міграції) справедливо визнають, що міграція є
«новою нормою», і є частиною кризи глобального переселення.
Європа має активізувати та надати безпечні та правові шляхи
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для біженців – стати надійною програмою розселення з
амбіційними щорічними зобов’язаннями в поєднанні з сильними
інтеграційними заходами» [8].
На теперішній час організація поширює свою діяльність більш
ніж на 80 країн світу [9]. Завдяки цій організації проблема надання
незалежної гуманітарної допомоги стала одним з головних
пріоритетів міжнародної політики наприкінці ХХ – початку XXI
ст. Організація працює в напрямках надання допомоги потерпілим
внаслідок природних і техногенних катастроф, так само, як і
жертвам збройних конфліктів, без дискримінації та незалежно
від їхньої расової приналежності, віросповідання та політичних
переконань [10]. Зокрема, на пострадянському просторі з моменту
початку військових дій у Чечні в 1994 році Організація надавала
медичну, гуманітарну та психологічну допомогу постраждалому
населенню на території республіки, а також десяткам тисяч
біженців в сусідніх Дагестані та Інгушетії [2: 129].
Також, необхідно зазначити, що деякі глобальні події, як от
пандемія коронавірусної хвороби, можуть вносити свої корективи
у міжнародну міграцію. Так, науковець О. Поєдинок зазначає,
що в умовах пандемії переважна більшість держав, зокрема,
члени інтеграційних об’єднань, очікувано обрали шлях закриття
(повного чи часткового), вбачаючи в міжнародній міграції
небезпеку поширення коронавірусної інфекції. При цьому
держави переглядатимуть ступінь відкритості чи закритості своїх
кордонів, що призведе до можливого припинення або зупинення дії
наявних міжнародних договорів стосовно, наприклад, безвізових
поїздок громадян, укладення нових договорів у цій сфері [11].
Однак, як наголошує О. Поєдинок, хоча держави й обережніше
ставитимуться до того, хто в’їздить на їхню територію, жодна
пандемія не зможе стримати міжнародну міграцію. З цією думкою
можна погодитися, адже економічна криза, яку прогнозують на
тлі пандемії, змусить людей шукати кращої долі за кордоном [11].
Ці дві протилежні тенденції – більша закритість держав з одного
боку, але більше прагнення до економічної міграції з іншого – у
певний момент часу повинні врівноважити одна одну.
Висновки. Виходячи з викладеного, стає очевидним, що
в умовах зростання масштабів міжнародної міграції, роль
міжнародних (міжурядових та неурядових) організацій в керуванні
цими процесами значно підвищується. Це знаходить свій прояв як
в поглибленні та розширенні напрямків діяльності міжнародних
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організацій загальної компетенції, так і в появі спеціалізованих
міжнародних організацій, предметом діяльності яких є саме
питання міграційної політики. При цьому, характерною рисою
регулювання міжнародної міграції у ХХІ столітті є поява значної
кількості неурядових міжнародних організацій, метою діяльності
яких є захист прав мігрантів, в тому числі і вимушених.
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«ПРОНИКНЕННЯ ПІД КОРПОРАТИВНУ ВУАЛЬ» ЯК
МЕХАНІЗМ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
УЧАСНИКІВ (ЗАСНОВНИКІВ) КОМПАНІЇ
Корпоративне право більшості розвинених країн визнає
юридичну незалежність компанії як суб›єкта права і обмежує
відповідальність її учасників та засновників. Однак, такий
принцип нерідко породжує зловживання з боку учасників
(засновників) компанії, що дозволяють їм уникати особистої
майнової відповідальності за результати своїх дій. Через
це доктрина «проникнення під корпоративну вуаль», тобто
ігнорування статусу юридичної особи все частіше застосовується
для притягнення до відповідальності недобросовісних учасників
юридичної особи.
Метою статті є аналіз концепції «проникнення під
корпоративну вуаль» в контексті механізму притягнення до
відповідальності учасників (засновників) компанії в системі
англосаксонського і романо-германського права, в прецедентній
практиці Європейського суду з прав людини та можливість
впровадження даної концепції в законодавство України.
Вперше термін «проникнення під корпоративну вуаль» був
використаний у справі «Salomon v. A. Salomon & Co Ltd» 1897
р., завдяки якому англійське право почало сприймати компанію
окремо від її акціонерів.
Після першої спроби ігнорування статусу юридичної особи
доктрина «корпоративна вуаль» не отримала свого законодавчого
закріплення та застосував судами ad hoc, тобто залежно від
конкретної справи.
Лише у 2001 р. Високий суд у справі «Trustor AB v. Smallbone»
визначив умови для «проникнення під корпоративну вуаль»: 1)
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компанія, якій передаються активи, є всього лише «прокладкою»
для реального бенефіціара; 2) ця компанія була задіяна в
«неналежних» діях, які вчинялися її акціонером/бенефіціаром;
3) цього вимагають інтереси справедливості; 4) корпоративна
структура була використана саме для того, щоб уникнути
відповідальності за «неналежну» поведінку; 5) інтереси жодної
третьої особи не будуть порушуватися підняттям корпоративної
вуалі[1].
У США практика застосування доктрини «проникнення
під корпоративну вуаль» в деякому роді схожа з практикою
Великобританії.
Застосування
доктрини
ускладняється
федеративним устроєм і наявністю індивідуальній судової практики
для конкретного штату. Однак, американські суди активно роблять
спроби «прийти до спільного знаменника», сформувати загальні
критерії (тести) для «проникнення» на основі узагальнення
судової практики. Найбільш вдалим, з точки зору практичного
застосування, вважається трирівневий тест (instrumentality rule),
що визначає умови нехтування правосуб›єктністю юридичної
особи: 1) відсутність у компанії автономії через повний контроль
і домінування над нею; 2) зловживання корпоративною формою
для здійснення шахрайських або неправомірних дій; 3) наявність
причинно-наслідкового зв›язку між зловживанням корпоративної
формою і збитками позивача[2].
У німецькому законодавстві замість «проникнення
під корпоративну вуаль» застосовується термін «де-факто
залежність»; така відповідальність може виникнути у фізичної
особи, яка контролює діяльність компанії. Де-факто залежність
не вимагає доведення невигідності конкретного правочину. Якщо
залежність доведена, вона створює презумпцію того, що контроль
був невигідний для підприємства та доказування конкретних
збитків не вимагається[3].
У Бельгії у випадку, якщо фізична особа одноосібно
володіє та управляє товариством, не визнаючи його юридичну
самостійність, та використовує доходи товариства для особистих
потреб, вважається, що ця фізична особа прийняла на себе ім›я
товариства з метою ведення відповідальної діяльності. Тому, якщо
«підставна» юридична особа не може платити за своїми боргами,
такий обов›язок виникає у її власника – фізичної особи[4].
Говорячи про практику Європейський суд з прав людини (далі
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– ЄСПЛ), «проникнення під корпоративну вуаль» розглядається
у двох площинах: по-перше, при визначенні статусу учасника
(засновника) юридичної особи як потерпілої особи; по-друге, у
випадках притягнення учасників до відповідальності. Якщо підхід
до першої ситуації достатньо чітко сформульований завдяки
справі «Агротексім та інші проти Греції», то критерій нехтування
статусом юридичної особи задля покладення відповідальності на
учасника ще досі чітко не сформований.
Аналізуючи резонансну справу «Ходорковський та Лебедєв
проти Росії»[5] ЄСПЛ підкреслив, що у випадках, коли товариство
з обмеженою відповідальністю використовується лише як фасад
для прикриття шахрайський дій його власників або керівників,
«проникнення під корпоративну вуаль» є належною мірою
відповідальності засновників компанії та ефективним засобом
захисту прав кредиторів, включаючи державу. Проте, щоб
ігнорування статусу юридичної особи не вважалось незаконним,
в державі мають існувати чіткі норми. Оскільки ні чинний на
той час російський Податковий кодекс, ні Цивільний кодекс не
передбачали стягнення податкової заборгованості комерційних
товариств із їхніх керівників, ЄСПЛ вирішив, що покладення
відповідальності на керівників компанії було свавільним і
порушило статтю 1 Протоколу №1 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод.
Також слід звернути увагу на справу ЄСПЛ «Лекич проти
Словенії», де розглядається інша ситуація (причина) притягнення
до відповідальності учасника компанії за борги перед кредитором.
Для більш чіткого розуміння справи необхідно зазначити, що
Законом про фінансові операції компанії 1999р. національним
судам Словенії було надано право виключати з реєстру недіючі
компанії та залучати до відповідальності за борги компаній їх
«активних учасників»[6]; даний захід був розроблений урядом
Словенії для забезпечення ринкової стабільності і фінансової
дисципліни, оскільки на той момент накопичилась велика
кількість «сплячих» компаній, на яких висіли борги, незабезпечені
ніякими активами[7].
Фактичні обставини справи свідчать про те, що компанія L.E.,
де заявник був міноритарним акціонером і колишнім генеральним
директора, користувалась послугами перевізника («Slovenian
Railways»), якому заборгувала 5 000 000 SIT. Перевізник звернувся
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до суду, де заявник представляв інтереси компанії. Національний
суд виніс рішення на користь перевізника, але через декілька
днів після цього компанія була виключена уповноваженим
органом з реєстру юридичних осіб через нездійснення
банківських операцій протягом останніх 12 місяців. Як наслідок,
за позовом перевізника було притягнуто до відповідальності
заявника відповідно до Закону про фінансові операції, про який
ми зазначали раніше. Велика палата ЄСПЛ встановила, що
порушення статті 1 Протоколу № 1 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод не було і «проникнення під
корпоративну вуаль» було законним. Європейський суд прийшов
до висновку, що заявник дійсно був «активним учасником»
компанії, володіючи більше ніж 10% (11,1 %) статутного капіталу,
які надавали йому досить значні права, а саме: право отримувати
інформацію про діяльність компанії, право вимагати скликання
загальних зборів, право позову до суду з вимогою про ліквідацію
компанії і визнання її банкротом. Невідповідність дій заявника
принципу добросовісності була істотним фактором при винесенні
рішення у праві, оскільки Лекич, за наявності ознак банкрутства,
не вжив заходів до визнання компанії банкрутом в рамках
процедури неплатоспроможності. Що стосується справедливого
балансу між інтересами суспільства і оспорюваною мірою,
яка була застосована до заявника, ЄСПЛ підтвердив, що уряд
зобов›язаний запобігати непоправній шкоді економіці країни
і сприяти зміцненню правової безпеки і зростанню довіри
учасників ринку, тому притягнення заявника до відповідальності
не можна вважати необґрунтованою.
В Україні у ст. 96 Цивільного кодексу України чітко
закріплено, що учасник (засновник) юридичної особи не
відповідає за зобов›язаннями юридичної особи, а юридична
особа не відповідає за зобов›язаннями її учасника (засновника),
крім випадків, встановлених установчими документами
та законом. На нашу думку, в українському законодавстві
є лише декілька норм, які передбачають відповідальність
засновників (учасників) юридичної особи, які схожі на інститут
«проникнення під корпоративну вуаль». У разі банкрутства
боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів)
або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які
мають право давати обов’язкові для боржника вказівки чи
мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників
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(учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших
осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена
субсидіарна відповідальність за його зобов’язаннями (ч.2 ст.
61 Кодексу України з процедур банкрутства). Також, ч. 6 ст. 34
вищезазначеного Кодексу передбачає солідарну відповідальність
керівника юридичної особи – боржника за неподання заяви
про відкриття провадження у справі у разі, якщо задоволення
вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості
виконання грошових зобов’язань боржника в повному обсязі
перед іншими кредиторами. Відтак солідарна відповідальність
є більш «небезпечною» для керівника боржника, адже ставить
останнього в один ряд із самим боржником[8].
Отже, можна зробити висновок, що основними критеріями
притягнення до відповідальності учасників (засновників)
компанії через механізм «проникнення під корпоративну
вуаль» є контроль над юридичною особою, ступінь участі у
справах компанії, недобросовісних характер дій учасників
або засновників, порушення принципу добросовісності. В
Україні доктрина нехтування правосуб›єктністю юридичною
особи майже не застосовується через брак норм матеріального
права, тобто умов притягнення до відповідальності, та норм
процесуального права, оскільки процедура «проникнення» має
відбуватись лише в судовому порядку. Проте поява доктрин в
українському законодавстві сприяла би зменшенню зловживань з
боку засновників та керівників компанії та ризику незахищеності
кредиторів.
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ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПІРАТСТВА ТА ЙОГО
ВПЛИВ НА СУЧАСНЕ МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ
ПРАВО
Проблемою ХХІ сторіччя є те, що злочинність на морі
стала не тільки національною проблемою, а і міжнародною.
Процеси глобалізації торкаються усіх сфер життя суспільства
на міжнародному рівні, звісно що ці процеси також вплинули
на розвиток злочинності та його видозміни. На сучасній
міжнародній арені злочинність стала насильницько-корисливою,
тому протидія таким злочинам не під силу окремим державам, для
цього потрібна міжнародна підтримка та правове регулювання
сучасних злочинів не тільки на «суші», а і на морі.
Тема піратства як явища була актуальна як в давнину, так і
до наших часів. Історія піратства налічує понад 3000 років,
змінились тільки форма та спосіб нападів на мирні судна та їх
екіпажі. В давнину морські розбійники нападали на торговельні
судна з метою пограбування та збагачення. Через десятки століть
ці явища тільки розвивались та стали глобальною проблемою для
міжнародного співробітництва.
Піратство — явище морського розбою, широко відоме ще з
стародавніх часів. У минулому його роль була досить вагомою,
у сучасності піратство вже не грає колишньої ролі, однак досі
збереглося в деяких регіонах, приносить неабиякі збитки країнам
судновласникам та негативно впливає на економіку [1].
Згідно зі ст. 101 Конвенції ООН з морського права від 10 грудня
1982 (ратифіковано Україною 3 червня 1999 року) визначене
поняття піратства: «піратство — це будь-який неправомірний
акт насилля, затримання або будь-який грабіж, що здійснюється
з приватною метою екіпажем або пасажирами будь-якого
приватного судна проти будь-якого судна, особи або майна на
борту судна» [2].
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Піратство є найдавнішим злочином міжнародного характеру.
Коріння цього злочину тягнуться з часів руйнування у результаті
III Пунічної війни Карфагену (1461 р. до н. е.) і встановлення
панування на морі Риму, проти якого і стали виступати грецькі та
малоазіатські пірати.
Історія піратства бере свій початок ще від Середніх віків коли
у Середземному морі панував візантійський флот, і активність
піратів була невисокою. Але з початком арабських загарбань,
Візантія змушена була зосередитися на протистоянні із силами
новоутвореного халіфату. Пірати того часу не мали іншого
виходу, як відстоювання своїх територій загарбницьким та
насильницьким шляхом.
У середині VIII сторіччя в Іспанії утворюється самостійна
мусульманська держава — Кордовський емірат (аль-Андалус). І
саме під його егідою у Західному Середземномор’ї відроджується
піратство, воно починає розвиватись з новою силою, андалуські
пірати захопили усі вигідні їм та вільні гавані на Корсиці.
У 825 році втікачі з Іспанії спочатку оволоділи єгипетською
Александрією, а коли їх звідти вибили війська халіфа, андалуські
пірати не могли протистояти новоутвореному флоту та були
вимушені вирушити до візантійського Крита. Там, майже не
зустрівши опору, вони захопили острів і перетворили його на базу
піратських рейдів в Егейському морі [3].
Андалуські пірати розвиваються дуже швидко, у 827 році за
їх допомогою Аглабіди (арабська феодальна династія в Іфрикії
(сучасний Туніс)) починають захоплення Сицилії.
У 838 і 842 роках пірати здійснили напади на Марсель, в 841 —
за закликом беневентського князя Радельхіза зруйнували Капую,
в 846 — розграбували Рим. У 869 — піратські ватаги оволоділи
Мальтою, в 876 спустошили Тоскану, Лацій і Кампанію, в 881
заснували біля гирла Гарільяно фортецю, з якої здійснювали
регулярні наскоки на сусідні італійські землі.
У 888 році андалуські пірати захопили шматок узбережжя
Прованса із фортецею Фраксінет, перетворивши її на справжнє
кубло грабіжників і работоргівців.
Майже одночасно, з кінця VIII сторіччя, справжній сплеск
та підйом переживає піратство на Півночі Європи. Розбій
перетворився на постійний промисел численних ватаг із
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Скандинавії, що в джерелах отримали назву норманнів або ж
вікінгів. Їхніми жертвами, утім, були не стільки кораблі, скільки
прибережні села, міста і монастирі. Піратство норманів переросло
у дещо більше, ніж напади на морі, вони переходять на сушу, не
боячись покарання за скоєні злочини.
Першим нападом скандинавських піратів на британські
острови вважають пограбування Ліндісфарна у 793 році і надалі
ці напади стали регулярними. З 799 року норманни грабували
землі фрізів і саксів. Карл Великий був змушений створити для
захисту від піратів прибережну охорону. Але вона допомагала
мало [3].
З розпадом імперії Карла Великого пірати знахабніли. Тепер
вони навіть не поверталися взимку додому, як раніше, а зимували
на пограбованих землях, щоб відновити грабунок уже ранньою
весною. Географія нападів розширюється – жертвами нападів
стають: Астурія, Португалія, Гібралтар і середземноморське
узбережжя Марокко. На півночі Європи вікінги досягли
узбережжя Білого моря, на сході вони спустилися Волгою через
Каспій до берегів Персії.
Особливого розмаху піратство сягнуло у ранній новий час,
під час Великих географічних відкриттів, коли загострилося
суперництво між європейськими державами за панування на
нових землях. Тордесільяський договір проголосив поділ світу
між володарями Іспанії та Португалії. Проте французький король
Франциск I його визнавати відмовився. Більше того — надавав
охочим особливі документи з «дозволом» грабувати кораблі
держав, що вели з Францією війну. Таких «піратів на королівській
службі» називали каперами. Один із каперів захопив навіть
корабель зі здобиччю, що її Фернан Кортес відправив самому
імператору Карлу V.
Після захоплення іспанцями Мексики та Перу Карл V
заборонив закордонним купцям відвідувати Новий Світ,
американські товари дозволяли купувати лише в іспанській
Севільї, сплативши мито до імператорської скарбниці. Іноземці,
щоправда, цю заборону постійно порушували, хоч якими
суворими покараннями погрожували контрабандистам. А напади
піратів, більшість із яких були французами, перетворилися на
справжню епідемію. Розбійники не лише захоплювали кораблі
з американським сріблом, а й атакували прибережні міста —
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навіть такі великі, як Картагена або Гавана. Щоб захиститися
від піратських наскоків, навколо поселень почали будувати міцні
мури. А іспанські кораблі з вантажами з Нового Світу імператор
наказав збирати у великі флотилії, які згодом стали називати
«срібними» [280: 4].
Англійці намагалися налагодити з Новим Світом власну
торгівлю. Іспанці вважали таку торгівлю контрабандою, тому
почали полювати на англійські кораблі. Ті відповіли нападами на
іспанські транспорти. Королева Єлизавета I таємно підтримувала
піратів, яких називала своїми «морськими псами», і давала їм
гроші на будівництво суден.
Найвідомішим із «морських псів» був Френсіс Дрейк. Він
нападав не лише на кораблі іспанців, але й на їхні міста. А в 1577
році обійшов Америку з півдня і несподівано атакував порти на
тихоокеанському узбережжі. Здобич Дрейка була величезною —
вантаж одного лише срібла важив 26 тонн. Розуміючи, що іспанці
можуть чекати його на зворотному шляху, «морський пес»
вирішив повертатися додому через Тихий та Індійський океани,
і здійснив таким чином другу в історії навколосвітню подорож.
Скарби, привезені піратом-дослідником, удвічі перевищували всі
доходи англійської державної скарбниці за рік. Іспанський король
Філіпп II вимагав покарати зухвальця і повернути награбоване,
проте Єлизавета I особисто відвідала корабель Дрейка і надала
йому лицарський титул.
З часом чимало піратів змінили свої інтереси. Багато хто
з розбійників стали, скажімо, плантаторами на Антильських
островах. Колишній французький корсар Жан Дюкасс був
навіть призначений губернатором Гаїті і швидко перетворився
на одного з найбільших землевласників острову. Проте, якщо
в часи боротьби з іспанцями французькі та англійські володарі
ставилися до піратства поблажливо й охоче роздавали каперські
свідоцтва, то в XVIII сторіччі напади розбійників почали заважати
розвитку їхніх власних колоній. Прихисток пірати знайшли на
спустошених під час війни за іспанську спадщину Багамських
островах. У столиці островів — містечку Нассау облаштувалися
одразу кілька тисяч корсарів [281: 4].
Боротися з ними британський уряд доручив новому
багамському губернаторові Вудсу Роджерсу — людині завзятій,
сміливій і досвідченій (він сам колись був піратом). Тих
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розбійників, які погодяться скласти зброю, Роджерс пообіцяв
не карати. Пірати зібралися в Нассау на нараду. Найзавзятіші
пропонували створити на островах незалежну республіку, але
вони опинилися в меншості. Рішення, зрештою, так і не ухвалили,
і Роджерс здобув Нассау штурмом.
За корсарами, які втекли, почалося справжнє полювання.
Одним із найвідоміших розбійників був Едвард Тіч, якого
називали також Чорною Бородою. Вид у нього був і справді
моторошний. Щоб залякати ворога, перед боєм Тіч уплітав
до своєї кудлатої бороди ще й запалені ґноти. До соратників
піратський ватажок, однак, ставився зі зневагою, команди його
кораблів були постійно п›яними. Але Чорна Борода змовився
з губернатором Північної Кароліни, який вчасно повідомляв
йому про наближення небезпеки. У відчаї місцеві плантатори
звернулися по допомогу до губернатора сусідньої Вірджинії,
який вислав проти Тіча військову ескадру. Пірата застрелили під
час бою, а його відрубану голову повісили на щоглі.
Корсарів, яких захоплювали в полон, їх чекала шибениця.
Дехто з розбійників залишив небезпечні американські води і
вирушив до берегів Африки, однак їх наздоганяли і там. А чимало
піратських ватажків завершили своє життя на островах посеред
океану, покарані за сваволю і жорстокість власними командами.
Останнім часом найнебезпечнішими вважалися води біля
узбережжя Сомалі. Також небезпечними є західне й східне
узбережжя Африки, Карибське море, прибережні води КостаРики, Бразилії, Колумбії, райони Південно-Східної Азії і
Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
За 2008 рік було захоплено 49 суден, на борту яких знаходилися
889 осіб, 11 осіб при цьому загинули, 21 вважаються зниклими
безвісти, ще на 46 суден було здійснено напад. На Аденську
затоку та Сомалі приходиться захоплення 42 суден та 815 членів
екіпажів [160: 5].
Відповідно до норм міжнародного права військові судна
можуть надавати допомогу захопленому кораблю тільки на своїй
території. Тому пірати, отримавши викуп, часто залишаються
непокараними. Дві головні світові організації, що займаються
протидією піратству — Міжнародна морська організація (The
International Maritime Organization — IMO) та Міжнародне
морське бюро (The International Maritime Bureau — IMB), — на
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практиці можуть тільки надати рекомендації, щодо дій у разі
захоплення судна, а також нанести на карти зони ризику [163: 5].
Боротьбі з цим явищем світові організації не приділяють
належної уваги, тому що економічний збиток від піратства
становить дуже незначну частину міжнародної морської торгівлі.
Проаналізувавши міжнародну практику, щодо протидії
піратсву, постає питання – чи потрібно міжнародній правовій
спільноті створювати окремий кодифікований нормативноправовий акт, який регулював би дії, щодо запобігання
озброєному нападу на судна, скоєному в територіальних водах
окремих держав? Як було зазначено, у процесі міжнародного
співробітництва вже було прийнято низку Конвенцій, Резолюцій
та Рекомендацій, але проблема небезпеки мореплавства у
внутрішніх водах держав все одно залишається.
Проблеми з виявлення та швидкого реагування на безпеку
мореплавства, притягнення до відповідальності захоплених осіб,
яких звинувачують у скоєнні акту морського розбою, співпраця
та обмін необхідним досвідом та інформацією між державами
– робить першочерговим завданням їх вирішення. До того ж,
великої актуальності набуває протидія морському розбою завдяки
його потенційно можливому зв’язку із міжнародним піратством та
тероризмом. Важливим кроком залишається необхідність вжиття
кардинальних заходів і виділення ресурсів із метою розробки
ефективної програми комплексу заходів боротьби із піратством.
Тим більше, що співпраця держав та науково-технічний прогрес
– в перспективі здатні позитивно вплинути на боротьбу із
злочинами, спрямованими проти безпеки мореплавства.
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ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ
АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ В УКРАЇНІ
Державне регулювання діяльності в галузі авіації та
використання повітряного простору України полягає у формуванні
державної політики та стратегії розвитку, визначенні завдань,
функцій, умов діяльності в галузі авіації, застосуванні заходів
безпеки авіації, прийнятті загальнообов’язкових авіаційних
правил та здійсненні державного контролю за їх виконанням,
встановленні досконалої відповідальності за їх порушення.
Відповідно до підпункту 5 статті 4 Повітряного кодексу
України, державне регулювання у сфері цивільної авіації та
використання повітряного простору України здійснюється у
межах таких повноважень:
- центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері транспорту –
Міністерство інфраструктури України;
- центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
реалізацію
державної
політики
в
галузі
цивільної
авіації
(уповноважений
орган
з
питань
цивільної
авіації)
–
Державна
авіаційна
служба
України.
Розслідування
авіаційних
подій
та
інцидентів
з
цивільними повітряними суднами України та іноземними
цивільними повітряними суднами, порядку використання
повітряного простору України покладається на спеціалізовану
експертну установу з розслідування авіаційних подій –
Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів
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з цивільними повітряними суднами.
Проблеми дослідження законодавчього
врегулювання розслідування авіаційних подій у своїх
працях висвітлювали В.П. Сердюк, О.О. Фаст, Є.В.
Сердюк, Н.В. Малярчук, С.І. Хом’яченко та інші.
До чинних нормативно-правових актів, що забезпечують
розслідування авіаційних подій на території України, належать:
1. Чиказька конвенція про міжнародну цивільну авіацію
1944 року,ратифікована Україною 10 серпня 1992 року та протокол
про введення нової статті 83-ьої до Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію, ратифікований Україною 15 лютого 1995 pоку.
Конвенція є основою для національних норм. Встановивши
принцип визнання державного суверенітету,Конвенція утвердила
цим право кожної держави регулювати повітряні перевезення у
межах своєї території, комерційну діяльність автотранспортних
підприємств та здійснювати юрисдикцію щодо перевезень.
Чиказька конвенція встановила загальні вимоги до діяльності
цивільної авіації при здійсненні міжнародних польотів. Мова
йде про принципи та правила польотів, реєстрацію повітряних
суден та їх документацію; розслідування повітряних пригод,
поря-док встановлення технічних норм. Конвенція регламентує
міжнародні польотів цивільних повітряних суден у міжнародному
і національному повітряному просторах задля забезпечення їхньої
ефективності і безпеки. Конвенція стала базою формуванню
нової галузі міжнародного права — міжнародного повітряного
права. Конвенція зобов’язує країну у випадку події з повітряним
судном на її території призначати технічне розслідування
обставин події згідно з процедурою, яка може бути рекомендована
Міжнародною організацією цивільної авіації, наскільки це
допускає її законодавство, а також урегульована процедура у
сфері розслідування авіаційних подій у значенні ст. 26 Конвенції
(ст. 26; Додаток 13 до Конвенції). Конвенція й додатки до неї не
врегульовують взаємодії досудового та технічного розслідування
й рекомендують діяти в рамках вітчизняного законодавства [1: 1].
2. Повітряний кодекс України - систематизований акт
законодавства, що регулює діяльність користувачів повітряного
простору України з метою задоволення інтересів України та
її громадян і забезпечення безпеки авіації. У кодексі, зокрема:
імплементовані норми Конвенції про міжнародну цивільну

110

авіацію; технічне розслідування авіаційних подій Експертною
установою з розслідування авіаційних подій; визначення
«технічне розслідування» авіаційних подій, яке проводиться з
метою встановлення їх причин і вжиття заходів щодо запобігання
таким подіям у майбутньому; правила до взаємодії органу з
технічного розслідування з правоохоронними органами, органами
влади й місцевого самоврядування, основні нормативно-правові
акти у сфері технічного розслідування, статус фахівців органу з
технічного розслідування тощо (ч. 8 ст. 4; ч. 1 ст. 4; ч. 1 ст. 7; розд.
Повітряний кодекс України встановлює правові основи
діяльності в галузі авіації. Державне регулювання діяльності
в галузі авіації та використання повітряного простору України
спрямоване на гарантування безпеки авіації, забезпечення
інтересів держави, національної безпеки та потреб суспільства
і економіки у повітряних перевезеннях та авіаційних роботах.
У Кодексі також визначено роль експертної установи з
розслідування авіаційних подій, яка не приймає рішення про вину
чи відповідальність юридичних або фізичних осіб, установлено,
що будь-яке адміністративне, службове, прокурорське,
судове розслідування, спрямоване на встановлення вини або
відповідальності, має проводитися окремо від технічного
розслідування авіаційних подій. До матеріалів з технічного
розслідування авіаційних подій, які підлягають опублікуванню
або передачі, застосовується анонімність щодо особи, яка подала
таку інформацію. Звіт і матеріали технічного розслідування не
можуть використовуватися адміністративними, службовими,
прокурорськими, судовими органами, страховиками для
встановлення вини або відповідальності.
Визначено, що якщо під час розслідування виявлені
злочинні дії чи бездіяльність окремих осіб чи організацій,
працівники Експертної установи зобов’язані повідомити про це
відповідні органи прокуратури України з метою забезпечення
проведення розслідування. Експертна установа взаємодіє з
відповідними центральними органами виконавчої влади, зокрема
уповноваженим органом з питань цивільної авіації, з органами
місцевого самоврядування, Службою безпеки України, органами
прокуратури та Національної поліції відповідно до встановленого
Кабінетом Міністрів України порядку (ч. ч. 6, 7 ст. 119 ПК
України) [2: 5].
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3. Регламент ЄС № 996/2010 Європейського парламенту та
Ради від 20 жовтня 2010 року про розслідування та попередження
катастроф (аварій) та інцидентів у цивільній авіації, де викладено
вимоги щодо встановлення високого загального рівня безпеки й
ужиття всіх необхідних заходів для зменшення кількості катастроф
(аварій) та інцидентів, аби забезпечити громадську довіру до
повітряного транспорту, необхідності вживання своєчасних
заходів до розслідування катастроф (аварій) та інцидентів у
цивільній авіації, які покращують авіаційну безпеку й дають змогу
запобігти випадкам катастроф (аварій) та інцидентів, звітування,
аналізу й поширення даних про інциденти, пов’язані з безпекою,
які становлять фундаментальну важливість для покращення
авіаційної безпеки. Єдиним завданням розслідування авіаційних
подій має запобігання майбутнім катастрофам (аваріям) та
інцидентам без визначення вини й відповідальності(п.п.1–4
Преамбули Регламенту)[3: 1].
4. Положення про органи досудового розслідування
Національної поліції України, затверджене Наказом Міністерства
внутрішніх справ від 6 липня 2017 року № 570, зареєстрованим
Міністерством юстиції 27 липня 2017 року за № 918/30786, яке
визначає органи досудового розслідування, завдання органів
досудового розслідування й не врегульовує спільну роботу органів
слідства та Національного бюро з розслідування авіаподій [4: 1].
5. Додаток 13 до Чиказької конвенції про міжнародну
цивільну авіацію 1944 року, який вимагає розмежування
процесуальних повноважень судових органів та органу
розслідування авіаподій, хоча за відсутності національних правил
часто використовується як довідковий документ у польових умовах
на місці події для швидкого прояснення поділу відповідальності
й для доповнення інформації, що міститься в Керівництві з
розслідування авіаційних подій, яке також видається ІКАО.
Система добровільних сповіщень згідно з додатком 13 до
Чиказької конвенції не повинна бути орієнтована на застосування
покарання і передбачає захист джерел інформації. Відповідно до
цього додатка Державіаслужба повинна сприяти та заохочувати
добровільні сповіщення даних про події, які можуть чинити
вплив на безпеку польотів, шляхом внесення відповідних змін у
повітряне законодавство, правила та політику експлуатанта.
Визначає, що причинами авіаподії, які необхідно встановити,
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є дія, бездіяльність, обставини, умови або їх сукупність, що
призвели до авіаційної події чи інциденту. Визначення причин не
передбачає покладення вини чи встановлення адміністративної,
цивільної чи кримінальної відповідальності.
Також установлює, що процес розслідування авіаподії
проводиться з метою запобігання авіаційним подіям, включає
збирання й аналіз усієї наявної інформації, що стосується
справи, якщо можливо визначення причини (причин), підготовку
висновків і складання підсумкового звіту з наступними, якщо
необхідно, рекомендаціями з безпеки польотів.
Коли можливо, місце події варто відвідати, уламки
досліджувати й узяти свідчення свідків. Цей документ
рекомендує набір зі стандартів і рекомендованих практичних дій,
що включають уповноваженого розслідувача, бортові самописці,
патологоанатомічні дослідження, координацію із судовою
владою, розшифровку записів і відновлення.
Міжнародно-правовий документ рекомендує координацію
із судовими органами здійснювати шляхом укладення угод
меморандумів і дотримуватися принципу незалежності технічного
розслідування, наскільки це дозволяють вітчизняні законодавства.
Тому необхідно розширити види угод, передбачених ст. 488 КПК
України, та додати угоду між прокурором, керівником органу
досудового розслідування й керівником Експертної установи
щодо дотримання принципу незалежності обох сторін і виконання
вимог КПК України й установлених правил для дослідження
технічних причин авіаподії.
6. Положення про Національне бюро з розслідування
авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними
суднами, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України
№ 228, у якому закріплено, що Національне бюро є державною
спеціалізованою експертною установою з розслідування
авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними
суднами в України (ст. 3 Загального положення). Воно утворено
з метою: 1) здійснення технічного розслідування авіаційних
подій, серйозних інцидентів, інцидентів, надзвичайних подій,
пошкоджень цивільних повітряних суден і літальних апаратів на
землі, порушень порядку використання повітряного простору,
зокрема, під час обслуговування та організації повітряного
руху (далі – авіаційні події), що сталися на території України
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із цивільними повітряними суднами; 2) участі в проведенні
технічного розслідування на території іноземних держав, у
яких сталися авіаційні події з цивільними повітряними суднами
України; 3) підготовки висновків і рекомендацій на основі
збирання, аналізу, дослідження й узагальнення даних, що
стосуються безпеки польотів, з метою запобігання авіаційним
подіям, що сталися на території України.
Положення містить невідповідність зобов’язанням
України, що випливають з її членства в ІКАО, назви і правового
статусу органу технічного розслідування. Не закріплюються
його важливі процесуальні питання взаємодії співробітників
Експертної установи зі слідчими, прокурорами. Потребує
зміни його назва з метою усунення плутанини в тлумаченні
поняття органів слідства та експертних установ і доповнення
Кримінального процесуального кодексу України, що буде
відповідати й рекомендаціям ІКАО [5: 1].
Законодавством нашої держави врегульована процесуальна
сутність та основні напрями діяльності Національного бюро
розслідування авіаційних подій.
Так, ПК України встановлює вимоги щодо взаємодії
експертної установи, а це є Національне бюро з розслідування
авіаподій, з правоохоронними органами, органами влади й
місцевого самоврядування та визначає основні нормативноправові акти у сфері технічного розслідування, встановлює статус
фахівців органу з технічного розслідування тощо (ч. 8 ст. 4; ч. 1
ст. 4; ч. 1 ст. 7; розд. 15).
Згідно з преамбулою Положення про Національне бюро
з розслідування авіаційних подій, процесуальна сутність цього
органу полягає в тому, що він є експертною установою.
Звідси випливає, що співробітники цього органу можуть
виступати в будь-якому юридичному процесі як спеціалісти й
експерти, складати відповідні висновки щодо технічної причини
авіаційної події, одночасно забезпечуючи вимоги ІКАО щодо
необхідності встановлення її технічної причини, не вдаючись до
з’ясування питань вини будь-якого правопорушення.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України -кодифікований
закон, що визначає порядок кримінального провадження на
території України. Кодекс передбачає завдання, поняття доказів,
їх збирання, предмета доказування, порядку розслідування
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кримінальних правопорушень загалом та авіаційних подій
зокрема. Немає конкретних процесуальних процедур взаємодії з
міжнародним і вітчизняним законодавством щодо розслідування
кримінальних правопорушень, до яких належать й авіаційні події,
що мають ознаки кримінального правопорушення (злочину)[6:46].
Отже,підсумовуючи - аналіз перерахованих законодавчих
актів у досліджені свідчить про те, що спеціальні закони й
підзаконні акти враховують рекомендації міжнародної організації
ІКАО щодо розслідування авіаподій у взаємодії представників
зацікавлених державних органів за для вирішення питань.
Під законодавчим врегулюванням розслідування авіаційних
подій ,ми розуміємо створення умов для діяльності суб’єктів
та об’єктів управління в зазначеній галузі у формі системи
юридичних засобів (концепцій, програм, напрямків тощо), за
допомогою яких вищі органи держави здійснюють скоординований
та цілеспрямований вплив у бажаному для неї напрямі.
На сьогодні питання врегулювання розслідування авіаційних
подій в Україні є актуальним і дуже важливим і потребує достатньої
уваги за для вирішення важких питань в авіаційній галузі в цілому.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день однією з
найактуальніших проблем людства є злочини проти миру і
його безпеки, тобто міжнародні злочини, які представляють
собою найбільшу небезпеку. У міжнародному праві до них
відносять перш за все злочин агресії, воєнні злочини, злочини
проти людяності та геноцид. Скоєння таких злочинів завжди
викликають бурю негативних емоцій та співчуття людському
горю. Найстрашніше, коли дані злочини вчинені проти дітей
- найуразливішої категорії населення. У разі скоєння воєнних
злочинів дітей піддають тортурам, примусовому вербуванню,
сексуальному рабству й ряду інших серйозних порушень, серед
яких також і вбивство дітей.
Нажаль, навіть у ХХІ столітті, попри величезні досягнення
в науці та техніці, утвердженню верховенства міжнародного
права над національними правовими системами, закріпленню
і постійному розширенню інституту захисту прав людини, ми
спостерігаємо чисельні випадки цієї ганебної практики. Тільки
за останнє десятиліття воєнні злочини за приблизною оцінкою
забрали життя понад двох мільйонів дітей, а фізично скалічили ще
шість мільйонів. У багатьох ситуаціях спостерігається тенденція
безкарності осіб, які вчиняють воєнні злочини проти дітей, що
кваліфікується як міжнародний злочин за Римським статутом
Міжнародного кримінального суду.
Тому метою даної статті є: розглянути практику Міжнародного кримінального суду у справах щодо воєнних злочинів
скоєних по відношенню до дітей шляхом визначення компетенції
Міжнародного кримінального суду та аналізу суб’єктів воєнних
злочинів за Римським статутом.
Виклад основного матеріалу дослідження. Міжнародний
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кримінальний суд (надалі - МКС) є першим правовим інститутом,
що діє постійно, заснований на основі Римського статуту,
прийнятого в 1998 році.
Саме Римський статут включає в себе норми, що визначають
компетенцію Суду. До компетенції суду входять тільки злочини,
які були здійснені або на території держави, яка приєдналася до
Римського статуту, або громадянином держави-учасниці. Це, поперше, злочин геноциду, який характеризується специфічним
наміром знищити повністю або частково національну, етнічну,
расову чи релігійну групу шляхом вбивства її членів або іншими
способами: заподіяння тяжких тілесних чи психічних ушкоджень
членам групи; свідоме завдання групам таких умов життя, що
розраховані повне або часткове їх фізичне знищення; введення
заходів, призначених для запобігання народженню всередині
групи. По-друге, МКС може притягнути до кримінальної
відповідальності за злочини проти людяності , які є серйозними
порушеннями, що є частиною масштабного нападу на будь-яке
цивільне населення. П’ятнадцять форм злочинів проти людства,
перелічених у Римському статуті, включають в себе такі злочини,
як вбивство, зґвалтування, ув›язнення, поневолення - особливо
жінок і дітей, сексуальне рабство, тортури, апартеїд та депортація.
По-третє, це злочин агресії, який характеризується використанням
збройної сили державою проти суверенітету, цілісності або
незалежності іншої держави. Нарешті, четвертий злочин, що
підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду
це - воєнні злочини, які є серйозним порушенням Женевських
конвенцій в умовах збройного конфлікту [1].
Розглядаючи
детальніше
воєнні
злочини,
слід
охарактеризувати дії які кваліфікуються як даний міжнародний
злочин, а саме: порушення законів і звичаїв ведення війни,
що регулюють поведінку збройних формувань під час війни
і захищають цивільне населення, військовополонених,
культурне надбання та ін. Воєнні злочини включають в себе
серйозні порушення Женевських конвенцій та інші серйозні
порушення законів і звичаїв, які можуть застосовуватися під час
міжнародного збройного конфлікту, а також під час «збройного
конфлікту неміжнародного характеру», коли вони відбуваються
в рамках політики або в великих масштабах.
Так, наприклад, воєнним злочином визнається умисне
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нанесення ударів по цивільному населенню, а також умисний
напад на окремих цивільних осіб, які не беруть безпосередньої
участі у військових діях; умисне нанесення ударів по будівлях,
медичним установам, транспортним засобам, а також персоналу,
які відповідно до міжнародного права відмінні емблеми, що
передбачені Женевськими конвенціями; умисне нанесення
ударів по персоналу, об›єктів, матеріалами, підрозділам або
транспортним засобам, задіяним у наданні гуманітарної
допомоги; умисне нанесення ударів по будівлях, призначеним
для цілей релігії, освіти, мистецтва, науки або благодійності,
історичних пам›ятників, госпіталях і місцях зосередження
хворих і поранених, за умови, що вони не є військовими цілями;
розграбування міста або населеного пункту, навіть якщо він
узятий штурмом; зґвалтування, обернення в сексуальне рабство,
примус до проституції, примусова вагітність, примусова
стерилізація і будь-які інші види сексуального насильства,
також представляють собою грубе порушення ст. 3, загальною
для чотирьох Женевських конвенцій; набір або вербування
дітей у віці до п›ятнадцяти років до складу збройних сил або
груп або використання їх для активної участі в бойових діях;
віроломне вбивство або поранення комбатанта ворога; знищення
або захоплення майна ворога, за винятком випадків, коли таке
знищення або захоплення настійно диктуються обставинами
конфлікту (ст. 8 Римського Статуту). Всі вище наведені дії
зазвичай застосовуються і по відношенню до дітей. А питання
дітей-комбатантів є дуже актуальним для всього людства на
сьогоднішній день, адже через нестачу боєздатних ресурсів
населення, для ведення збройних конфліктів, все частіше
вербують хлопців-підлітків віком до п’ятнадцяти років.
Окрім того, воєнні злочини характеризуються такими
обов’язковими ознаками (елементами):
– подія, яка призвела до правопорушення, сталася у зв’язку
чи у контексті збройного конфлікту;
– порушник усвідомлював фактичні обставини, які
визначили наявність збройного конфлікту.
Застосування поняття воєнного злочину, в свою чергу, не
залежить від формального визнання державою, на території
якої відбувається збройний конфлікт, стану війни чи іншого
виду збройного конфлікту, адже значення мають саме фактичні
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обставини та стан речей, за яких відбуваються події, які
оцінюються з точки зору їх можливої кваліфікації як воєнних
злочинів.
Щодо структури МКС, то за Статутом передбачено створення
трьох палат в рамках Суду, через які послідовно справа проходить
все етапи судового провадження:
1. Палата попереднього виробництва, яка займається
забезпеченням розслідування справи; дає санкцію прокурора на
розслідування справи за власною ініціативою, видає ордер на
арешт і наказ про явку в суд, приймає рішення про затвердження
звинувачень особі та ін. Після затвердження звинувачень справа
переходить в Судову палату.
2. Судова палата на засіданні Міжнародного кримінального
суду розглядає справу по суті і приймає рішення. Саме по собі
рішення, відповідно до Статуту, не повинно виходити за рамки
фактів і обставин, викладених в обвинуваченні. Також встановлено обов’язок Суду обґрунтовувати своє рішення виключно на
доказах, представлених йому і розглянутих ним в ході судового
розгляду. У разі встановлення вини особи, яка обвинувачується
у вчиненні злочину, Суд приймає рішення про призначення
покарання. При цьому Судова палата може провести додаткове
судове слухання для визначення міри покарання.
3. Римський статут передбачає створення Апеляційної палати, що є нетиповим для міжнародних судових установ. Сторони
процесу можуть оскаржити в Апеляційній палаті як рішення
Судової палати, так і Палати попереднього виробництва.
Апеляційна палата при розгляді справи має ті ж повноваженнями,
що і Судова палата, однак її рішення є остаточними і оскарженню
не підлягають [2].
За роки своєї діяльності Міжнародний кримінальний суд
розглянув 27 справ, серед яких була справа Уганди: «Прокурор
проти Джозефа Коні, Вінсент Отті та Окот Одхіамбо», де підсудних звинувачували в воєнних злочинах, які в більшій мірі скоєні
проти дітей та злочини проти людяності. За матеріалами справи,
в якості керівника та головнокомандувача «Армією опору
Господа»(далі АОГ), окремо або разом з іншими особами, Джозеф
Коні вчинив, наказав чи спонукав до скоєння воєнних злочинів та
злочинів проти людяності в період з 1 липня 2002 по 2004 рік під
час повстання проти уряду Уганди. Його співучасниками у справі
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виступають заступник головнокомандуючого Віцент Отті, який
був розстріляний у 2007 році, та ще троє обвинувачених Раска
Луквія, Окот Одхіамбо та Домінік Онгвен, постанні з яких померли під час розгляду справи.
13 жовтня 2005 року Досудова палата II видала ордери
на арешт обвинувачених. Відповідно до звинувачень, викладених у ордерах, АОГ є збройною групою, яка «встановила
модель жорстокості щодо цивільних осіб, включаючи вбивства,
викрадення, сексуальне поневолення, каліцтво, а також масові
спалення будинків та грабіж; викрадення мирних жителів,
включаючи дітей, які були насильно завербовані як бійці, робочі
та сексуальні раби, а також брали участь у нападах на армію
Уганди та цивільні громади».
Конкретні звинувачення полягають у тому, що в середині
2002 року Джозеф Коні наказав військам АОГ розпочати серію
нападів на мирне населення в Уганді. Як стверджується, протягом
останнього кварталу 2003 року Коні видавав ряд наказів вбивати,
грабувати та викрадати цивільне населення, включаючи осіб, які
проживають у таборах для внутрішньо переміщених осіб. У свою
чергу, старші командири «Армії опору Господа» та всі її члени,
включаючи осіб, названих у ордерах на арешт, розпочали атаку на
кілька регіонів Уганди. Безпосередня участь осіб підтверджується
доказами, поданими прокурором [3].
Політика Коні ґрунтувалася на утопічній ідеі повернення
до початкового християнству, результатом якої став сплеск
насильства і жорстоких вбивств, тероризму і грабежу мирного
населення. Він повинен був побудувати теократичну християнську
державу. Прихильники істинного християнства з угандських сіл
вважали, що доросле населення країни безнадійно зіпсовано
навколишнім світом. Нове суспільство можуть побудувати тільки
нові люди. Такими є невинні діти. Людський баласт нікому не
потрібен і від нього треба було безжально позбуватися. Дорослі
підлягали тотальному знищенню, а дітей направляли на «шлях
істинний» в спеціальних таборах використовуючи жорстокі
методи виховання. Загони «Господньої Армії опору» нападали з
джунглів на села і поголовно вбивали дорослих жителів, а дітей
вивозили з собою.
У таборах підготовки йшла робота над формуванням людей
майбутнього з дітей і підлітків. До Уганди загони «Армія»
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робила постійні на мирне населення набіги, щоб поповнити
запаси продовольства і забрати з собою десятки невинних дітей.
Підлітки піддавались жахливим знущанням, у формі тортур та
фізичного насилля, одним із методів тортур було відрізання
вух, губ та носа. Частину дітей готували як нових солдатів для
повстань, іншу для сексуального рабства, а ті хто робив опір
були убиті [4]. Дії Джозефа Коні та його Армії є надзвичайно
жорстокими, та такими, що однозначно потребують покарання.
Та чи доцільним є притягнення до відповідальності виконавців
наказів Коні, зокрема всіх командирів та солдатів?
В даний час ордер на арешт Коні та його прибічників
продовжує діяти, хоч і з початкового списку залишилися в
живих тільки сам Джозеф Коні і ще один польовий командир.
Спіймати християнського генерал-майора до сих пір не вдалося.
На нашу думку, причиною цього є, в першу чергу, низький
рівень співпраці країн у питанні розшуку та затримання осіб, які
розшукуються Міжнародним кримінальним судом. Тому справа
Коні є не єдиною справою, які не вдалось завершити винесенням
вироку через неспроможність знайти обвинувачених.
Висновки. У зв›язку з цим в теорії міжнародного
кримінального права вказується на неоднозначність і складність
залучення до відповідальності безпосередніх виконавців окремих
діянь, що входять до складу воєнних злочинів. Зокрема, ставиться питання: чи можна притягти до відповідальності за воєнні
злочини, а особливо у контексті їх скоєння проти дітей, рядових
солдатів, що виконують накази вищого начальства? Виходити з
ознаки обізнаності в цьому випадку досить проблематично з огляду на те, що солдат часто не може відмовитися від виконання
наказу. Здається, що в такому разі не слід говорити про вчинення
воєнного злочину з огляду на те, що дії окремої особи не можуть
змінити загальний контекст, пов›язаний з вчиненням діянь, що
становлять воєнний злочин. Але говорити про повну безкарність,
яку ми бачимо у наведеній справі, також не слід, адже це може
стати сигналом для скоєння нових злочинів різних масштабів.
Аналіз компетенції Міжнародного кримінального дає
підстави вважати, що вона є достатньою для того, щоб попередити
вчинення воєнних злочинів, але притягнути до відповідальності
винних осіб та винести справедливі вироки не завжди є можливим
через відсутність чіткого механізму розшуку підозрюваних, хоча
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кількість та склад його основних органів цілком достатній для
ефективного виконання своїх функцій у сфері міжнародного
кримінального судочинства.
Отже, ми можемо зробити висновки, що доцільним було
б забезпечити постійний аналіз становища дітей у цей період з
метою убезпечення дітей та протидії воєнним злочинам щодо
них у зонах ведення бойових дій та щоб вчасно виявити випадки
насильства та жорстокого поводження з дітьми (у т.ч., сексуального), викрадення та утримання дітей, а також напади на школи
та лікарні, блокування гуманітарних надходжень. Також створити
механізм виявлення дітей, які могли бути завербовані чи використовувалися у воєнних діях.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЖИВАННЯ ДОПІНГУ
Проблема допінгу була і залишається однією з головних
проблем сучасного, в першу чергу професійної, спорту. Тому
що, незважаючи на проведену боротьбу, кількість, види і
форми допінгів постійно вдосконалюються, їх використання
спортсменами заподіює шкоду здоров›ю спортсменів, спотворює
реальні спортивні результати, девальвує саме поняття спорту.
Є невирішені або не до кінця вирішені питання в боротьбі з
допінгом і з позиції міжнародного та національного права.
Допінг явище не нове. Історія свідчить про те, що ще
стародавні греки використовували різні речовини для поліпшення
своїх спортивних результатів. Допінг в спорті - це введення
спортсменам або застосування ними різних видів фармакологічних
препаратів. Спортивний допінг активно використовувався з кінця
XIX столітя. І першим з них був стрихнін, який в малих дозах
викликав у спортсменів короткотривалий стимулюючий ефект.
Досить відомим вважається також і той факт, що вживання кави у
великій кількості викликає збільшення можливостей спортсменів
[2: 88].
Юридична відповідальність є важливим елементом правового
регулювання суспільних відносин. Ознаками юридичної
відповідальності є те, що вона: є результатом правопорушення;
є державним примусом та вміщує в собі підсумкову оцінку
діяльності суб’єкта правопорушення; тягне за собою настання
негативних наслідків для суб’єкта правопорушення, передбачених
санкцією правової норми; завжди реалізується у встановлених
законом процесуальних формах [9: 57].
За своєю правовою природою відповідальність за
вживання допінгу в спорті є повноцінним видом юридичної
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відповідальності, оскільки відповідає усім необхідним ознакам.
Думки науковців щодо цього питання розділилися. Одні вважають,
що відповідальність у сфері спорту є виключно різновидом
корпоративної відповідальності, оскільки випливає переважно з
норм, що містяться в правилах проведення спортивних заходів,
які, в свою чергу, розробляються і приймаються громадськими
спортивними організаціями. Інші відносять відповідальність у
цій сфері до видів юридичної відповідальності. Ситуація здається
складною через те, що більшість організацій, уповноважених на
боротьбу з допінгом, в тому числі ВАДА, МОК, параолімпійський
комітет, федерації з окремих видів спорту, антидопінгові
організації тощо мають неурядовий характер, а отже, не можуть
самостійно застосовувати заходи державного примусу [3: 344].
Міжнародна боротьба з допінгом у спорті пройшла довгий
шлях свого становлення і розвитку. Існують міжнародні
нормативно-правові акти, що регулюють дану сферу, до них
належать: Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом
у спорті, Всесвітній антидопінговий кодекс та Міжнародні
стандарти ВАДА. Ці нормативно-правові акти є загальними
для усієї спортивної спільноти. У цих документах містяться всі
аспекти антидопінгових відносин.
Після визнання загальнообов’язковості норм Міжнародної
конвенції про боротьбу з допінгом у спорті, Всесвітнього
антидопінгового кодексу та Міжнародних стандартів ВАДА, а
також інших антидопінгових норм державами-членами ЮНЕСКО
був нарешті досягнутий високий рівень ефективності тих норм,
які встановлюють зараз відповідальність за використання допінгу
в спорті. І натепер ми можемо обґрунтовано констатувати, що
відповідальність за вживання допінгу в спорті повною мірою
підкріплена примусовою силою всіх держав, які ратифікували
Конвенцію ЮНЕСКО та цим зробили її невід’ємною частиною
свого національного законодавства [5: 210].
Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті
2005 року (далі – Конвенція ЮНЕСКО) була прийнята в рамках
Генеральної конференції Організації Об›єднаних Націй з питань
освіти,науки і культури. Мета Конвенції полягає в розвитку і
зміцненні міжнародного співробітництва в сфері запобігання
застосування допінгу в спорті і боротьбі з ним. Для досягнення
поставленої мети на учасниць Конвенції ЮНЕСКО покладені
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такі обов›язки: 1) прийняття на національному та міжнародному
рівнях належних заходів, які відповідають принципам
Всесвітнього нтідопінгового кодексу; 2) заохочення всіх форм
міжнародного співробітництва, яке направлено на забезпечення
захисту спортсменів, дотримання етичних принципів у спорті
й спільного використання результатів досліджень; 3) сприяння
міжнародному співробітництву між державами-учасницями
й провідними організаціями в області боротьби з допінгом у
спорті, зокрема, співробітництву з Всесвітнім антидопінговим
агентством [1: 211].
У ч.9 ст.2 Конвенції ЮНЕСКО міститься визначення
про те, що «допінг у спорті» означає випадок порушення
антидопінгового правила. Згідно з Конвенцією ЮНЕСКО
«порушення антидопінгового правила» в спорті означає одне або
декілька таких порушень: a) наявність забороненої речовини або
її метаболітів або аркерів у пробі, взятій із організму спортсмена;
b) використання або спроба використання забороненої речовини
або забороненого методу; c) відмова з’явитись на взяття
проби чи неявка на взяття проби без поважних причин після
одержання повідомлення відповідно до діючих антидопінгових
правил або від взяття проби ухилення іншим чином; d)
порушення застосовних вимог, які стосуються присутності
спортсмена для тестування поза змаганнями, в тому числі ненадання
необхідної інформації стосовно його місцеперебування і неявку для
тестування, яке призначається на основі обґрунтованих правил; e)
маніпуляції або спроба маніпуляцій із будь-якою частиною допінгконтролю; f) володіння забороненими речовинами й методами;
g) розповсюдження
будь-якої
забороненої речовини чи
будь-якого забороненого методу; h) застосування чи спроба
застосування будь-якої забороненої речовини чи забороненого
методу до будь-якого спортсмена, або допомога, заохочення,
сприяння,
підбурювання,
укриття
або співучасть
в будь-якій іншій формі, пов’язані з порушенням чи
будь-якою спробою порушення антидопінгового правила [6].
До моменту прийняття Конвенції ЮНЕСКО було дуже
складно, окрім іншого, притягнути до відповідальності тренерів (та
інших наближених осіб), які використовували свої привілейовані
відносини зі спортсменами для заохочення їх до використання
лікарських препаратів або методів поліпшення спортивних
результатів. Антидопінгові зусилля спортивної спільноти були
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значно обмежені тим фактом, що такі особи фактично не підлягали
відповідальності, хіба якщо вдавалося притягнути їх до іншого
дотичного виду відповідальності (наприклад, кримінальної – за
незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів тощо) [1:210].
Всесвітній антидопінговий кодекс також містить універсалні
норми, на яких базується міжнародна антидопінгова програма.
Основною метою створення цього документа було загальне
об›єднання зусиль для боротьби з допінгом в спорті. Пов›язано
це з тим, що антидопінгові правила так само, які правила змагань,
є спортивними правилами, яких треба неухильно дотримуватися.
Норми Всесвітнього антидопінгового кодексу застосовується
до всіх суб›єктів спортивних відносин. Тобто це спортсмени,
їхні тренери, медичний персонал, що працює зі спортсменамиучасниками змагань.
У Всесвітньому антидопінговому кодексі закріплені такі
принципи: прозорість і підзвітність сторін, які його підписали,
у своїй роботі; шанобливе ставлення до приватних інтересів
обвинувачених в порушенні антидопінгових норм. Більш того
ніякі дії з причини порушення антидопінгових правил не можуть
бути застосовані щодо спортсмена або іншої особи, якщо з
моменту такого порушення пройшло більше десяти років. У
ситуації, що розглядається десять років-це термін давності
притягнення до відповідальності обвинуваченої особи [4].
Всесвітній антидопінговий кодекс закріплює норми про
відповідальність за використання допінгу в спорті. Кодекс
встановлює певні правила, які стосуються санкцій, що
застосовуються до спортсменів-порушників в індивідуальних
видах спорту. Так, спортивні результати анулюються або
спортсмен індивідуального виду спорту підлягає дискваліфікації
за застосування заборонених речовин. Проте санкції, що
застосовуються до спортсмена, що не пройшов допінг-контроль,
можуть бути пом›якшені або скасовані, в разі якщо спортсмен
зможе довести відсутність своєї вини наприклад, перед змаганнями
спортсменсопернік підсипав йому заборонену речовину в воду).
Особливу увагу слід звернути на особливості положень про
відповідальність за використання допінгу в командних видах
спорту. У разі коли підозрюється більше одного члена спортивної
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команди, вся команда повинна пройти тестування на допінг. Якщо
за його результатами виявлять більше одного порушника правил,
то вся команда підлягає іскваліфікаціі. Слід також враховувати, що
можна подати апеляцію на рішення, яке приймається відповідно
до положень Всесвітнього антидопінгового кодексу [3: 346].
У Всесвітньому також передбачено обов›язкове публічне
оприлюднення порушень антидопінгових правил. За змістом
цієї норми, оприлюднення має бути стримуючим фактором для
допінгу. Будь-яка антидопінгова організація повинна, за винятком
випадків за участю неповнолітніх спортсменів, опублікувати ім›я
спортсмена, вид порушення антидопінгових правил і наслідки не
пізніше 20 днів з дати остаточного встановлення факту порушення
антидопінгових правил. Якщо остаточне рішення встановило, що
порушення антидопінгових правил не мало місця, порушення
може бути оприлюднено за згодою спортсмена.
Важливою особливістю відповідальності за використання
допінгу, яку нам також хотілось би окреслити, є те, що вона
ґрунтується на принципі суворої відповідальності спортсмена,
тобто Кодекс визнає персональним обов’язком кожного
спортсмена недопущення потрапляння забороненої субстанції
в його організм. Відповідно, для того, щоб визнати спортсмена
винним, немає потреби доводити намір, помилку, халатність або
усвідомлення спортсменом того, що він порушує антидопінгові
правила, застосовуючи заборонену субстанцію або заборонений
метод. Важливо враховувати, що суб’єктивна сторона порушення
(тобто чи було порушення антидопінгових вимог вчинено умисно
або за необережністю) все ж таки має значення, але враховується
це тільки під час призначення порушнику покарання [1: 212].
Ратифікуючи міжнародні нормативно-правові акти, що
регулюють сферу боротьби з допінгом, дежави беруть на себе
зобов’язання вводити у свої національні законодавства норми, які
регулють відповідальність за вживання допінгу.
В Іспанії встановлено, що «спортивна ліцензія, яка дає право
на участь в змаганнях, про які йдеться в попередньому абзаці,
не може бути видана тим спортсменам, які понесли покарання за
використання допінгу, як на представлення державному рівні, так
і міжнародному, поки не закінчиться дію відповідного покарання.
Також така дискваліфікація перешкоджає визнанню державою і
підтримці статусу спортсмена високого рівня. Спортсмени, які
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звертаються за отриманням спортивної ліцензії, яка видається
державою або автономним співтовариством, можуть бути піддані
перевірці на використання допінгу » [5 : 209].
У Франції застосування допінгу в спорті спочатку розцінювалося
як кримінально-каране діяння. «Закон 1989 року визначив
поняття допінгу вільніше: він уже не вимагав докази намірів
ні користувача, ні постачальника. Закон розширив визначення
допінгу, вводячи в першій статті відмінність між допінгом людей
і тварин. Крім того, закон санкціонував такі правопорушення, як
відмова або спроба відмови пройти дослідження на наявність
допінгу або вихід за межі адміністративних заборон, визначених
у відношенні користувача або постачальника. Нарешті, Закон
1989 року використовував репресивний державний апарат в
антидопінгової бориьбе, що проводиться федераціями »[7: 35].
У Греції спортивне законодавство оцінює питання допінгу
двояко, визначивши його як кримінально-дисциплінарне
порушення морального порядку. Допінг розцінюється особливим
спортивним законодавством як незаконне і каране діяння.
Використання стимулюючих речовин в спорті, призначене для
штучного поліпшення спортивних показникі є в переліку караних
діянь. Ці діяння включені в категорію судово караних проступків,
а в якості покарання за них призначається тюремне ув›язнення.
Відповідно до законодавства покаранню підлягають тільки
умисно скоєні акти [4].
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про антидопінговий
контроль у спорті» факти порушення антидопінгових
правил, виявлені у результаті тестування, ініційованого та
проведеного Національним антидопінговим центром або іншою
антидопінговою організацією, розглядаються Національним
антидопінговим центром або зазначеною антидопінговою
організацією відповідно до антидопінгових правил. Інші випадки
порушення антидопінгових правил, виявлені Національним
антидопінговим
центром
або
іншою
антидопінговою
організацією, розглядаються Національним антидопінговим
центром або зазначеною антидопінговою організацією відповідно
до антидопінгових правил. Санкції за порушення антидопінгових
правил та порядок їх застосування визначаються відповідно
до Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгм у спорті та
антидопінгових правил [8].
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Досвід розгляду спортивних суперечок ФІФА в Спортивному
арбітражному суді дозволяє зробити також наступні висновки
щодо застосування спортсменами допінгу: позитивний
результат допінг-тестів може бути обґрунтованою причиною
для розірвання клубом трудового договору в односторонньому
порядку; позитивний результат допінг-тесту не тягне автоматичну
недійсність трудового договору; його розірвання вимагає
однозначного волевиявлення футбольного клубу; використання
футболістом допінгу є обґрунтованою причиною для футбольного
клубу в односторонньому порядку розірвати трудовий контракт
гравця. Більш того, гравець буде змушений виплатити встановлену
юрисдикційним органом компенсацію.
Таким чином можемоо дійти висновку, що проблема
використання допінгу у професійному спорті є досить актуальною.
Допінг у спорті означає порушення антидопінгових правил,
що призводить до понесення відповідальності. Міжнародні
нормативно-правові акти, такі як: Міжнародна конвенція про
боротьбу з допінгом у спорті та Всесвітній антидопінговий кодекс
регламентують основні аспекти відповідальності за вживання
допінгу у спорті. На національному рівні держави впроваджують
у своїх законодавствах норми, що забезпечують відповідальність
за порушення антидопінгових правил та міжнародних стандартів
у сфері спорту.
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АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
Авіаційний транспорт – один із наймолодших видів
сполучення. Авіатранспортом здійснюють переважну більшість
трансконтинентальних пасажирських перевезень та перевезень
вантажів та товарів із невеликим строком зберігання на значні
відстані Але у авіаційного транспорту є і недоліки: висока
вартість, залежність від метеорологічних умов та залежність від
аеропортової інфраструктури [1:236].
Необхідність вантажних авіаперевезень у наш час зумовлена
низкою чинників, а саме, як вже було зазначено: швидкість,
вмістимість, відносно легка процедура транспортування та інші.
Через такі складові, авіаперевезення продовжують користуватись
популярністю та складають непогану конкуренцію морським
перевезення. Щодо легкої процедури транспортування, все
відносно, адже існує ряд вимог до вантажу та повітряних суден.
Такі вимоги розробляються та забезпечуються Європейською
конференцією цивільної авіації (далі – ЄКЦА). З плином часу,
вимоги ЄКЦА набули більш рекомендаційного характеру,
натомість на сьогоднішній день, у світі існує дуже мало досліджень
у сфері юриспруденції, які б займалися тлумаченням норм для
повітряного транспортування вантажу, а також відповідностей
відносно законодавства тієї чи іншої країни. Саме у цьому полягає
суть та актуальність обраної теми.
У дослідженні аргументована роль ЄКЦА у розвитку
вантажних перевезень, а також описані деякі вимоги до вантажу
та повітряних суден відповідно до деяких наявних нормативноправових актів. Також, розглянуті деякі міжнародні договори
між країнами, які все ж таки почали регламентацію вантажних
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авіаперевезень.
Основним завданням дослідження є визначення ролі ЄКЦА у
розвитку та становленні вантажних авіаперевезень.
На сьогоднішній день ринок вантажних авіаперевезень,
наприклад в Україні, є нерозвиненим та монополізований (існує
лише одна конкурентноспроможна вантажна авіакомпанія), але
в той же час відносно відкритий для нових авіаперевізників, а
тому можна сказати, що починає розвиватись. Схожа ситуація
відбувається в інших іноземних державах, наприклад Росії, як
зазначає А. Горяшко, на сьогодні найбільш динамічний розвиток
спостерігається в сегменті експрес-перевезень[2:93]. Подібні
ситуації корегуються хіба що антимонопольними установами
та документами, але конкурентів на ринку авіаперевезень не
додається через максимальний рівень відповідальності, а також
витрати на спеціальні літаки оснащені всім необхідним для
перевезення виключно вантажу. Безпекою таких літаків і вантажу
займається низка міжнародних організацій, однією з яких є
ЄКЦА, як вже зазначалося вище.
Головною метою ЄКЦА є розвиток безпечної, ефективної та
життєздатної системи європейського повітряного транспорту,
досягнення координації та співробітництва у рамках галузі
між країнами-членами, тісне співробітництво з ІКАО [3]. У
сфері вантажних авіаперевезень ЄКЦА займається розробкою
детальних вимог щодо маркування вантажу, його розподілу
в повітряному судні, часу та інших стандартів перевезення, а
також Рекомендованою практикою для країн. Такі Стандарти та
Рекомендована практика є прерогативою ІКАО та ЄКЦА, але
диспозитівність цих норм відбуваються певні порушення. Тим
не менш, ЄКЦА відіграє одне з ключових ролей у вантажних
авіаперевезеннях.
ЄКЦА займається не тільки формальними вимогами, але й
вказує на необхідні аспекти підготовки авіаційного персоналу
в галузі авіаційної безпеки. Ці норми хоч і є диспозитивними,
втім активно використовуються державами, через відсутність
альтернативи.Надзвичайно детального та прискіпливого
ставлення до себе потребують небезпечні вантажі, їх перевезення
повинно відбуватись за певних вимог.
Одним з напрямків діяльності ЄКЦА є навколишнє
середовище. Конференція турбується про викиди, які
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здійснюються повітряним судном під час польоту. Окремими
документами регламентується й порядок дій при авіакатастрофах
та відповідальності від наслідків дії небезпечного вантажу, який
перевозили.
Наприклад, існує ряд Резолюцій ЄКЦА про навколишнє
середовище, однією з них є «RESOLUTION ECAC/25-1 ON
MINIMUM LEVEL OF INSURANCE COVER FOR PASSENGER
AND THIRD-PARTY LIABILITY» [5], яка свідчить про
притягнення до відповідальності всіх учасників авіперевезення:
пасажирів (якщо такі є), весь задіяний персонал при навантаженні
та відцифровки літака з вантажем, повітряний екіпаж, а також
всі треті сторони, які хоч якось причасні або заключали договір
перевезення. Схожі статті про відповідальність та детальний опис
накладних містяться в Конвенції про уніфікацію деяких правил
міжнародних повітряних перевезень та низці інших документів.
Коли експедитор правильно видає правильну декларацію
щодо небезпечних вантажів, він гарантує, що кожен, хто бере
участь у транспортній ланцюжку, буде знати, що вони перевозять,
як правильно завантажувати та обробляти вантажі та що робити,
якщо трапляється інцидент чи аварія, або в польоті або на
землі. Пілот, який командує літальним апаратом, повинен знати,
що проводиться на борту літака, щоб будь-яка надзвичайна
ситуація могла належним чином працювати. По можливості, ця
інформація повинна бути передана службам повітряного руху,
щоб допомогти реагувати на будь-який інцидент або аварію,
пов’язана з повітряним судном, яка може статися [4].
Отже, можна узагальнити дослідженя і сформулювати висновок,
що роль Європейської конференції цивільної авіації, перш за все
полягає у розробці стандартів та рекомендацій країнами з позиції
забезпечення авіаційної безпеки, всю іншу нормативно-правову
базу розробляють інші міжнародні організації (ІАТА, ІСАО та
інші). Тому, система забезпечення безпеки польотів розвивається
та працює як єдиний механізм. Що стосується вантажних
авіаперевезень – вони тільки почали набирати популярність,
а держави та міжнародні організації починають адаптуватись
та створювати нормативно-правові акти для охоплення всіх
можливих аспектів перевезень. В цілому, передбачений
ефективний та всебічний розвиток ринку авіаперевезень.
Можливо, через декілька років, вантажні авіаперевезення майже
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повністю викорінять морські авіаперевезення, які зараз є менш
затратними, натомість поступаються швидкістю та безпечністю.
У той же час, залишиться проблемою перевезення небезпечних
вантажів, як зазначає Девід Нарріллос: «Деякі небезпечні вантажі
були визначені як занадто небезпечні для повітряного транспорту
за будь-яких обставин; інші заборонені в звичайних обставинах,
але можуть бути перевезені за спеціальним схваленням
відповідних держав; деякі обмежуються перевезенням лише
вантажними літальними апаратами, але більшість може бути
безпечно перевезена і на пасажирських літальних апаратах, якщо
будуть виконані певні конкретні вимоги» [4].
Щодо України, розвиток ринку авіаційних перевезень значною
мірою залежатиме від ефективності державного регулювання,
правовою основою якого є новий Повітряний кодекс України,
Закони України «Про природні монополії», «Про транспорт»,
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та
ін. Також, важливою складовою є удосконалення нормативноправової бази у напрямку приведення її у відповідність до
сучасних міжнародних вимог, що формуються з боку ЄС,
Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), Європейської
конференції цивільної авіації (ЄКЦА), Європейської організації з
безпеки аеронавігації (ЄВРОКОНТРОЛЬ).
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ДОСВІД ОБСЄ В ПОСТКОНФЛІКТНОМУ
ВРЕГУЛЮВАННІ НА ПРИКЛАДІ КОСОВО
Практично весь пострадянський період, що почався з падіння
таких соціалістичних режимів на Європейському континенті
як СРСР та СФРЮ (Соціалістична Федеративна Республіка
Югославія) та до сьогодення і далі визначаються великою
кількістю протиріч соціального, етнічного, політичного та навіть
конфесіонального характеру як на міждержавному рівні між двома
колишніми республіками одного наднаціонального утворення так
і на рівні внутрішньодержавному, а іноді на обох рівнях одразу,
і це все є дистабілізуючими факторами для цілих регіонів. І як
30 років тому, так і сьогодні питання безпеки продовжують
бути актуальними, у тому числі і для України. Підтвердження
цьому можна знайти в діяльності таких організацій як НАТО,
ООН та ОБСЄ, яка направлена на врегулювання конфліктів та
сприяння встановлення миру та безпеки. Дуже часто не вдається
врегулювати конфлікт до того, як він переросте в збройну війну,
яка внаслідок поглибить названі вище протиріччя та приведе
до людських та економічних втрат і тому таким організаціям
доводиться працювати
в режимі воєнного положення та
постконфліктних умовах, яким і буде присвячено цю роботу.
Головною метою цієї роботи буде показати та розкрити суть
та можливості ОБСЄ як міжнародної організації, яка є головним
інструментом постконфліктного врегулювання в європейському
регіоні. Можливості цієї організації будуть показані через її
діяльність в Республіці Косово оскільки саме тут наглядніше
всього можна продемонструвати її переваги та недоліки.
На мою думку, аналіз діяльності ОБСЄ в постконфліктному
врегулюванні виявиться корисним для України оскільки саме ця
організація, можливо, й займатиметься наслідками конфлікту на
сході України, в залежності від його результатів і тому є можливим
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випрацювати свою думку до діяльності цієї організації на основі
емпіричних даних.
Говорячи про конфлікти та їх врегулювання, частіше
прийнято освітлювати їх активну стадію, і, також, через призму
таких організацій як НАТО та ООН, які наділені більшими
повноваженнями, фінансовою свободою та воєнним потенціалом,
ніж ОБСЄ, але, на мій погляд, ОБСЄ є організацією найбільш
ефективною саме на стадії постконфліктного врегулювання.
Серед джерел, які були використані в процесі написання цієї
роботи, мали місце статті, в яких приділяється увага до теми
постконфліктного врегулювання та реабілітації, та ролі ОБСЄ в
них. Ці роботи мають протилежні точки зору на роль ОБСЄ, отже
буде більше можливостей розглядіти в них переваги та недоліки.
Також була використана інформація з офіційного сайту ОБСЄ по
Косовському конфлікту.
Отже, Організація з безпеки і співробітництва в Європі
(ОБСЄ) є організацією, в яку входять 54 держави, які включають
країни Європи, Північної Америки та Центральної Азії. Вона
є найбільшою регіональною організацією, що займається
питаннями безпеки. Важливою перевагою ОБСЄ можна назвати
те, що в її рамках можуть взаємодіяти та приймати рішення
всі країни-учасниці цієї організації список яких не тотожний
країнам-учасницям НАТО.
ОБСЄ займається широким колом питань безпеки, включаючи
контроль над озброєнням, превентивну дипломатію, заходи по
зміцненню довіри, права людини, спостереження за проведенням
виборів, економічну і екологічну безпеку. Рішення приймаються
на основі консенсусу - всі вхідні в організацію держави мають
рівний статус. Участь ОБСЄ можна спостерігати у всіх стадіях
розвитку конфліктів, від раннього попередження та запобігання
конфлікту до сприяння у вирішенні конфлікту і постконфліктного
реабілітації [2].
На відмінну від організацій колективної оборони типу НАТО,
ОБСЄ не займається воєнними аспектами конфліктів, а робить
свій акцент гуманітарній стороні, тобто на моніторингу ситуації,
наданні рекомендацій країнам та допомагає по завершенню
конфлікту відродити політичне життя в країні шляхом відновлення
там партій та проведення виборів.
ОБСЄ має свої місії ще з 90-х років на території Косово,
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Македонії, Босніїї і Герцоговині, Хорватії, Молдовії, а починаючи з
2014 року, на Сході України в рамках спеціальних моніторингових
місій. Члени місії назначаються державами-учасницями ОБСЄ і
являються їх громадянами та воєнними [2].
Починаючи з 1992 року, під час балканських війн, РБСЄ
(попередниця ОБСЄ) розгорнула цілий ряд місій в країнах
колишньої Югославії, територія якої стала полігоном для розробки
своїх практик. В 1998 році конфлікт в Косово між косоварами
(косовськими албанцями) та урядом Союзної Республіки
Югославії (СРЮ) опинився в епіцентрі уваги всієї міжнародної
спільноти та поставив під загрозу стабільність як Балкан, так і
всієї Європи.
Місія була сформована внаслідок підписаної. угоди між ОБСЄ
та СРЮ 16 жовтня 1998р. Угода передбачала створення місії з
2000 неозброєних спостерігачів - представників країн-членів
ОБСЄ. [4]
Місія ОБСЄ в Косово - найчисленніша, найбільш мобільна
і найскладніша з усіх місій, проведених ОБСЄ. Завданнями
цієї місії було забезпечення виконання резолюцій Ради Безпеки
ООН 1160 (введення ембарго на поставки зброї в СРЮ) і
1199 (припинення бойових дїй і вогню в регіоні), збереження
перемир›я, контролювання пересувань військ, забезпечення
допомоги в поверненні біженців додому та переміщених осіб,
спостереження за проведенням виборів, допомога у формуванні
виборних органів самоврядування і поліції, сприяння дотриманню
прав людини і побудови демократії.
Місія ОБСЄ тісно співпрацювала з контингентом СДК (Сили
для Косово) та місіями ООН, намагалася створити всі необхідні
умови для того, щоб відновити мирне життя в регіоні, який ще
формально залишився провінцією в Сербії.
При безпосередній участі місії було досягнуто угоди між
конфліктуючими сторонами про скорочення обсягу патрулювання
сербської поліції в регіоні і про відмову Визвольної армії Косово
від блокування основних транспортних магістралей. Також ОБСЄ
домоглося звільнення заручників, утримуваних ВАК, а також
сприяли процесу повернення біженців до місць їх постійного
проживання, відновлення енерго- та продовольчого постачання в
Косово [5].
Місія надає підтримку косовським інституціям у реалізації та
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оновленні стратегій та планів дій проти тероризму та запобігання
насильницькому екстремізму та радикалізації, що призводять до
тероризму.
Місія також здійснювала діяльність з підтримки поліції у
боротьбі з тероризмом та насильницьким екстремізмом. Місія
допомагає підрозділу фінансової розвідки ефективно протидіяти
фінансуванню терористичних організацій [10].
Наступним етапом в діяльності ОБСЄ стала участь в
процесі постконфліктного устрою краю відповідно до пункту 10
резолюції № 1244 (від 10 червня 1999 роки) Ради Безпеки ООН.
З метою досягнення максимальної ефективності місія ООН в
Косово була розділена на сфери відповідальності між основними
міжнародними організаціями (ООН, УВКБ, ОБСЄ, ЄС). На ОБСЄ
було покладено завдання щодо забезпечення інституційного
розвитку.
Діяльність в області інституційного розвитку включає чотири
основні функції:
а) зміцнення людських ресурсів в судовій системі, поліції
та державної адміністрації: для забезпечення незалежності,
неупередженості та підзвітності системи правосуддя, Місія
регулярно проводить моніторинг та звітність про роботу судових
органів, прокуратури та адвокатів та оцінює їхню дію відповідно
до міжнародних стандартів прав людини та верховенства права.
Вона бере участь у діяльності, спрямованій на покращення
роботи сектору правосуддя та підтримку позасудових установ у
захисті прав людини. Місія також аналізує законодавство, щоб
висвітлити проблеми прав людини та верховенства права, а також
допомагає установам систематично розробляти та впроваджувати
законодавство [9].
б) демократизація і управління: місія підтримує центральні
та місцеві законодавчі органи для поліпшення їх наглядової ролі
над керівниками та надає поради щодо підвищення прозорості,
комунікацій та участі громадськості відповідно до принципів
належного управління.
Вона консультує муніципалітети з різних питань, включаючи
процеси розвитку бюджету та ґендерно відповідальне
бюджетування. На центральному рівні Місія допомагає установам
дотримуватися демократичних стандартів, працювати прозоро та
залишатися відкритими для участі громадянського суспільства та
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представників неалбанських громад у своїх справах [7].
в) спостереження за становищем в області прав людини і
зміцнення потенціалу в цій галузі: Місія працює над закріпленню
прав людини та громади шляхом їх моніторингу, захисту та
просування. Вона підтримує косовські установи у дотриманні
внутрішнього законодавства та міжнародних правових
інструментів. Права громади включають, серед іншого, мовні
права, доступ до освіти, підтримку повернених та репатрійованих
осіб, участь громад у процесах прийняття рішень, майнові та
житлові права вразливих груп (наприклад, переміщених осіб),
доступ до правосуддя, релігійних та культурних захист спадщини,
а також питання безпеки громад.
Крім того, Місія працює над гендерною рівністю та
запобіганням насильству в сім’ї в громадах як наскрізне питання.
На практиці робота з прав людини та громади включає
перегляд та аналіз законодавства та політики, підтримку розробки
нової політики та законодавства, моніторинг роботи виконавчих,
судових, законодавчих та правоохоронних установ, пов›язаних
із дотриманням прав людини. Зокрема, місія зосереджується на
сприянні відповідних реакцій поліції на випадки злочинів на
ґрунті ненависті та публічні збори. Крім того, Місія забезпечує
підготовку персоналу, який працює в державних установах
та організаціях громадянського суспільства, та бере участь у
просвітницьких ініціативах та адвокатській діяльності.
Сильна прихильність захисту та просуванню економічних,
соціальних та культурних прав найбільш уразливих груп у
громадах є ключовою для роботи Місії. Наприклад, у червні
2019 року було проведено три регіональні ярмарки зайнятості в
Приштині, в підтримку таких меншинств, як косовських ромів,
ашкалі та єгиптян. Ярмарки дали шукачам роботи можливість
дізнатися про працевлаштування, гранти та інші можливості.
Під час ярмарків численні члени цих громад обмінювалися
контактними даними з компаніями та громадськими організаціями
для подальшого працевлаштування та відвідування навчальних
заходів [8].
г) проведення виборів та спостереження за ними: Місія надає
Центральній виборчій комісії, Комісії з питань розгляду скарг
та апеляцій виборчих комісій, а також їх секретаріатам технічну
консультацію та експертизу щодо перегляду підзаконних актів про
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вибори та управління виборчим процесом, щоб вони відповідали
міжнародним стандартам та виконували рекомендації міжнародні
місії по спостереженню за виборами.
Місія також передбачає різні форми спрощення виборів у
контексті сербських виборів у Косові та місцевих виборів або
виборів до Асамблеї Косова у чотирьох північних муніципалітетах,
що дозволяє виборцям, які мають право на здійснення своїх
основних прав людини [6].
Не дивлячись на те, що досягнення ОБСЄ в постконфліктному
врегулюванні є значними, все ж варто наголосити на негативних
результатах її діяльності, які здатні перекрити всі переваги
діяльності цієї організації. Справа у тому, що виникнення
держави Косово і подальше врегулювання косовської кризи
пов›язане з прямим військовим втручанням НАТО. Ніде більше,
ніж в ситуації з Косово НАТО та ОБСЄ настільки відкрито не
підтримував жодне з самопроголошених державних утворень
[1]. Це пов’язано, насамперед, з охолодженням відношень Заходу
з РФ, які мали змогу спостерігати, як місія ОБСЄ в Чеченській
Республіці займали прочеченські позиції, і також ОБСЄ
потребувало виводу російських військ з Предністров’я. І тому
існують точки зору на те, що моделі врегулювання конфліктів
ОБСЄ є способом розширення зовнішнього присутності в регіоні
і статус цієї організації як нейтральної можна поставити під
сумнів, оскільки вона зайняла позицію стосовно однієї сторони
конфлікту, що підтримує інтереси США в Європі [3].
Також до проблем можна додати відсутність механізму
примусу для тих, хто не виконував або порушував норми актів
і розпорядження ОБСЄ, рішення якої не мають обов›язкового
характеру для держав-учасників.
Також великою проблемою є те, що темпи впровадження
та реформування інститутів є занадто низькими і стадія
постконфліктного врегулювання в Косово триває вже більше 20
років.
Косово залишається тліючою точкою Європи, де суспільство
є дуже нетерпиме до інших, косовари і серби живуть ізольовано
один від одного, під патронажем і патрулюванням міжнародних
миротворчих сил. Також Косово стало нелегальною офшорною
зоною наркотрафіку та продажу зброї і людей.
Підводячи висновки, можна сказати, що ОБСЄ є не самою
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ефективною організацією щодо запобігання конфліктів, чи
створення безпеки на їх активній стадії, однак її результати на
полі постконфліктного врегулювання виявились значно кращими.
Зокрема, значними виявились досягнення по справам захисту
національних меншинств та досягнення взаєморозуміння між
колишніми воюючими сторонами. Аналіз практик ОБСЄ показує,
що організація може діяти дуже гнучко і мобільно, особливо в
таких напрямах, як забезпечення прав людини, або боротьба
зі злочинністю. Однак на 2020 рік, багато проблем в Косово
залишились без вирішення, так як багатонаціональне суспільство
не завжди готове йти на компроміс та знаходити консенсус по
різним питанням. Ні косовари, ні серби так і не досягли взаємної
емпатії та прийняття спільних цінностей, що точно не сприяє
питанню безпеки в регіоні і навряд це зміниться в майбутньому.
Тим не менш, ОБСЄ під час місії в Косово отримала великий
досвід на теренах постконфліктного влаштуванню світу, завдяки
позитивним і негативним аспектам своєї діяльності, який з
певною долею успіху зможе бути ефективно використаний на
Сході України.
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ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ КОСМІЧНОГО
ТУРИЗМУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Космічний туризм – гаряча тема, він має статус потенційного
і, безумовно, закріплений у позитивному законодавстві. Різні
питання важливі з точки зору відповідальності, чинного
законодавства та безпеки пасажирів. Зупинки на космічних
станціях, портах та космічних готелях. Незважаючи на свою
непомірну вартість, космічний туризм значно розвивається. Ось
елементи аналізу правової бази нового туризму.
У міру розширення форм діяльності людства по освоєнню
і використанню космічного простору розширюється й сфера
діяльності дипломатичної служби України у відповідній галузі. Ця
діяльність стає все більш різноманітною і багатопрофільною. Це
вимагає від працівників дипломатичної служби України глибокого
усвідомлення тих актуальних теоретичних і практичних проблем,
які стосуються стану і розвитку міжнародного космічного права.
Незважаючи на надзвичайну актуальність проблеми, у
вітчизняному та зарубіжному правознавстві до цього часу
відсутні комплексні наукові дослідження проблем міжнародноправового убезпечення космічної діяльності, чим зумовлюється
наявність широкого простору для самостійних творчих пошуків.
Лише окремі аспекти космічної безпеки розглядалися у працях
Д. Волтера «Правові засади та основні договірні елементи
системи спільної безпеки в космічному просторі» (англ. – Legal
Foundations and Essential Treaty Elements for a System of Common
Security in Outer Space); Дж. Пелтона, Р. Джаху «Правила та
стандарти з космічної безпеки» (англ. – Space Safety Regulations
and Standards); у розділі Р. Джаху, Дж. Логсдона, Дж. Пелтона
«Космічна політика, право та безпека» (англ. – Space Policy,
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Law and Security) в колективній праці «Останній берег: Гід з
космосу 21-го сторіччя» за редакцією Дж. Пелтона, А. Баклі
та дисертаційному дослідженні Ю. Такаї «Правові аспекти
озброєння космічного простору» (англ. – Legal Issues of Outer
Space Weaponization) [2].
Якщо ідея космічного туризму зародилася в серці читачів
Жуля Верна та Герге, його технічна реалізація – це вже авіаційна
галузь. Ще в 1990 році двоє британських дослідників окреслили
технічні аспекти того, що стане космічним туризмом. Починаючи
з 2001 року, кілька туристів вже подорожували в космос, а деякі
інші здійснювали суборбітальні рейси [4]. Від двохсот тисяч до
двадцяти п’яти мільйонів доларів, цей досвід нового виду, схоже,
приваблює все більше людей. Космічний туризм, як правило,
значно розвивається навколо двох основних видів послуг.
По-перше, це подорож преміального типу з вильотом з
Байконура в ракеті «Союз» і перебування на кілька тижнів на
Міжнародній космічній станції (МКС), яка обертається навколо
Землі на висоті чотириста кілометрів. Другий тип формули, який
продається вже декілька років, – суборбітальний політ. Ці рейси
передбачають використання транспортних засобів (ракет або
літаків), які злітають з бази (аеропортів або космічних портів) і
піднімаються на висоту від ста до двохсот кілометрів до посадки,
що дозволяє небагатьом пасажирам втекти від сили тяжіння на
приблизно п’ять хвилин. Цей рейс коштуватиме приблизно двісті
тисяч доларів. Virgin Galactic вже має тисячу клієнтів, кожен з
яких уже заплатив депозит у двадцять тисяч доларів [5].
Інші середньострокові проекти вже існують і передбачають
створення готелів із захоплюючими видами, побудованих за
допомогою модулів, модельованих на Міжнародній космічній
станції (МКС). Ці заходи є дуже близькою реальністю. Сполучені
Штати Америки вже лідирують на цьому плавучому ринку та
досягають прогресу у створенні чотирьох космічних портів у
Флориді, Нью-Мексико, Алясці та Каліфорнії.
Ці майбутні заходи викликають ряд питань, включаючи
законодавство, що застосовується, на півдорозі між повітряним
та космічним законодавством. Нарешті, крім міжнародного
публічного права, національні та місцеві закони про космос
створюють гонку для привабливості своїх територій для залучення
нових космічних портів. На договірному рівні необхідно уточнити
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відносини між транспортною компанією та її замовниками щодо
відповідальності у випадку нещасних випадків, інформації
про виниклі ризики, шкоди як пасажиру, так і третім особам.
Нарешті, самі компанії повинні сертифікувати свої пристрої
та відповідати найсуворішим сертифікатам. Американський
депутат хотів відзначити цю комерційну діяльність у космосі та
прийняв два федеральних закони та кілька місцевих законів, тоді
як європейські законодавці лише починають своє роздуми над
цією новою діяльністю.
Жодна угода не визначила лінію розмежування між
повітряним та космічним простором. Два критерії дозволяють
зрозуміти чинне законодавство: висоту та матеріал. З моменту
початку досліджень у космосі держави та Організація Об’єднаних
Націй ніколи не змогли домовитися про межу між повітряним
та космічним простором. Протягом кількох десятиліть Комітет
Організації Об’єднаних Націй за мирне використання космічного
простору (COPUOS) намагається продовжувати переговори
щодо обмеження повітряного та космічного простору. Причини
розбіжностей між державами пов’язані із суверенітетом над
їхніми територіями. Закон про цивільну авіацію дуже сприятливий
для суверенітету держав. Так, стаття 1 Чиказької конвенції 1944
р. зазначає, що «договірні держави визнають, що кожна держава
має повний і виключний суверенітет над повітряним простором
над своєю територією». Космічний закон має протилежну логіку
і передбачає повну свободу пересування держав і забороняє
будь-який суверенітет над небесними тілами. На деяких
зустрічах фахівці вважали, що межа повинна становити від ста
до ста тридцяти кілометрів. Науково дослідники з університету
Калгарі оцінили цю небесну межу в сто вісімнадцять кілометрів.
Однак на дипломатичному рівні жоден критерій розрізнення
не є одностайним серед держав, а також недостатня гравітація
та визначення верхньої межі повітряного простору. COPUOS
може продовжувати консультації зі своїми членами та дозволяти
державам регулювати національну космічну діяльність зі своїх
територій. Наприклад, у законі, прийнятому в 1998 році, Австралія
написала, що космос починається на висоті ста кілометрів [5].
За словами професора доктора Стефана Хобе, саме на стороні
транспортних засобів знаходиться критерій розмежування
чинного закону. Дійсно, якщо літак – це «пристрій, здатний
підтримувати себе в атмосфері завдяки реакціям повітря», ракети,
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які використовують лише свої двигуни для вертикальної тяги, є
космічним об’єктом, а значить, застосовується космічний закон.
Компанія Astrium Space Transportation, дочірня компанія EADS,
розробляє суборбітальний пристрій, який буде затверджений
у категорії літаків. Його приватний реактивний літак працює
з традиційними літаковими двигунами, а для фази космічного
сходження – ракетним двигуном, який залишається прикріпленим
до фюзеляжу. Цей гібридний транспортний засіб буде перевозити
чотирьох пасажирів у своєрідному гамаку, щоб обмежити вплив
прискорення на кузов. Затвердження категорії «літальні апарати»
є дуже ймовірним, оскільки понад дев’яносто відсотків польотів
здійснюються у повітряному просторі на висоті, подібній до
авіалайнерів. Галузі Європейського економічного простору
(ЄЕП) повинні мати своє обладнання, сертифіковане Агентством
авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA). Надалі EASA
може створити конкретну категорію для суборбітальних польотів.
Кваліфікація літака Virgin Galactic є більш невизначеною.
Це крилатий космічний апарат, оснащений ракетним двигуном,
що перевозиться на висоті літаком-носієм. На висоті польоту
авіалайнера космічний корабель, на якому розміщуються
пасажири, відхиляється від решти літального апарату, щоб
здійснити вертикальний підйом на відстань до ста кілометрів,
перш ніж повернутись до свого домашнього порту.
Слова «туристи», «пасажири» та «космонавти» (або
«спартіонавти»), якщо вони, здається, здатні без розбору
кваліфікувати майбутніх клієнтів турфірми, відносяться
фактично до різних правових ситуацій. Закон про внесення змін
до комерційного космічного простору від 2004 року в пункті
17 замовник туристичних агентств або «учасник космічних
польотів» визначає як «фізичну особу, яка не є екіпажем, що
перевозиться в ракетно-транспортному засобі або на повторному
в’їзді». Вибір слова «учасник» недвозначний за бажанням
законодавця створити спеціальний закон поза традиційною
сферою повітряного туризму та його гарантії компенсації у
випадку аварії. Чи можна кваліфікувати клієнтів як космонавтів?
Знову ж таки, існує різниця між суборбітальними рейсами та
тривалим перебуванням. Перший залишається лише кілька
хвилин у космічному просторі, а тому, враховуючи, що висота
ста кілометрів належить до космічної сфери, може скористатися
правами космонавтів лише на короткий проміжок часу. Останнє

147

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

можна вважати «посланцями людства» у значенні Договору про
космос 1967 р. (Що не має сили для третіх сторін) [4].
Клієнтами компаній, що базуються на території Агентства
авіаційної безпеки Європейського Союзу, будуть пасажири
авіакомпаній. Тим не менш, Європейський Союз повинен
регулювати, якщо він вважатиме за потрібне, специфічні
права на цей вид транспорту та визначати обов’язкові засоби
безпеки, екіпаж та кваліфікацію пілотів, частоти, що будуть
використовуватися, взаємодії за допомогою системи управління
повітряним рухом (УВД) (або управління космічним рухом),
планів польотів та шумового забруднення.
Договір між замовником та туроператором буде одним із
ключових елементів. Космічний туризм, будь то суборбітальний
чи в космос, не є простим зрушенням з точки А в точку В. Вхід у
космос і повторне потрапляння в атмосферу є дуже делікатними
точками проходу, в яких виникають ризики спалахування капсул
або фюзеляж справжній і вимагає контролювати відносини
оператора / замовника, щоб гарантувати туристам інформацію
про ризики; також максимально обмежити умови професіонала.
У Сполучених Штатах Америки на федеральному рівні два
закони регулюють організацію космічного туризму. Перший –
Закон про внесення змін до комерційного простору 2004 року, а
другий – це положення, прийняті 15 грудня 2006 року Федеральною
авіаційною адміністрацією (FAA): «FAA встановлює вимоги до
польотів у космічний простір людини, як того вимагає Закон
про внесення змін до комерційного простору [4]. 2004 року,
включаючи правила щодо кваліфікації та підготовки екіпажів та
інформовану згоду для учасників екіпажу та космічних польотів.
Вимоги повинні забезпечити прийнятний рівень безпеки для
широкої громадськості та забезпечити особам, які перебувають
на борту, обізнані про ризики, пов’язані із запуском чи
повторним в’їздом. Правило також застосовує існуючу фінансову
відповідальність та відмову від відповідальності щодо космічних
польотів та дозволів на експерименти. Експериментальні дозволи
є предметом окремої нормотворчості».
Конгрес Сполучених Штатів та FAA встановили головне
зобов’язання як провідну нитку договору між оператором та
учасником поїздки: інформація про різні ризики. Обидва тексти
зберігають термін «інформована згода». Це поняття як найменш

148

суб’єктивне було визначено FAA, в якому детально описані різні
типи інформації для передачі пасажирам. Основний елемент
цього регламенту вимагає від операторів до укладення договору
повідомляти про всі відомі небезпеки та ризики серйозних травм,
смерті, втрати працездатності та повної або часткової втрати
психічних або фізичних функцій. Компанія також зобов’язана
повідомити, що існують невідомі небезпеки, що Сполучені Штати
Америки не сертифікували жодного державного чи приватного
літального апарату, який запускав або повторно потрапляв в
атмосферу. Письмовий документ також повинен містити цифри,
що стосуються повторного потрапляння в атмосферу літальних
апаратів, що перевозять екіпаж або учасників. Крім того, оператор
повинен надати своєму клієнту статистику щодо кількості рейсів,
кількості загиблих чи серйозних травм на суборбітальних рейсах,
з поясненням будь-яких коригуючих заходів, що вживаються для
усунення причин аварій.
Договір про принципи, що регулюють діяльність держав у
галузі розвідки та використання космічного простору, включаючи
Місяць та інші небесні тіла (1967 р.), та Угода про порятунок
космонавтів, повернення космонавтів та повернення об’єктів,
виведених у космос. (1968) Обидва створюють зобов’язання
державам рятувати на Землі, у морі чи в космосі космонавтів
різного походження. Стаття V Договору про космічний простір
зазначає, що «держави-учасниці Договору розглядають
космонавтів як посланців людства у космосі та надають їм всю
можливу допомогу у випадку аварії, лиха чи аварійної посадки на
території іншої держави або у відкритому морі. Коли космонавти
здійснюють таку посадку, вони повинні бути безпечно та негайно
повернуті до Державного реєстру свого космічного апарату.
Проводячи діяльність у космічному просторі та на небесних
тілах, космонавти однієї держави-учасниці надають всю можливу
допомогу космонавтам інших держав-учасниць. Державиучасниці Договору негайно інформують інші держави-учасниці
Договору або Генерального секретаря Організації Об’єднаних
Націй про будь-які явища, виявлені ними у космосі, включаючи
Місяць та інші небесні тіла, які могли б становити небезпеку для
життя або здоров’я космонавтів» [4].
У статті 2 Угоди про порятунок зазначено, що «Якщо внаслідок
аварії, лиха, надзвичайної ситуації або ненавмисної посадки
особовий склад космічного корабля, що перебуває на території,

149

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

що перебуває під юрисдикцією Договірної Сторони, він негайно
вживає всіх можливих заходів для їх порятунку та надання їм всієї
необхідної допомоги. Він інформує орган, що здійснює запуск, а
також Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй про
кроки, які він здійснює, та про їх прогрес.
Стаття VI Договору про засади, що регулюють діяльність
держав у галузі розвідки та використання космічного простору,
включаючи Місяць та інші небесні тіла, передбачає, що «державиучасниці Договору несуть міжнародну відповідальність за
національну діяльність у космосі, включаючи Місяць та інших
небесних тіл, незалежно від того, чи проводяться подібні заходи
урядовими установами чи неурядовими організаціями, і для
забезпечення того, що національна діяльність проводиться
відповідно до положень цього Договору». Ця стаття визначає
принцип того, що держави відповідають за космічну діяльність
своїх громадян [5].
Якщо аварія та пошкодження сталися перед входом у космос,
видається, що цілком правдоподібним є використання Римської
КОНВЕНЦІЇ ПРО ШКОДУ 7 жовтня 1952 р. Однак цю конвенцію
ратифікували лише сорок дев’ять держав і більшість космічних
держав (Сполучені Штати Америки, Великобританія, Японія,
Франція, Німеччина, Індія чи Китай) ще не підписали та не
ратифікували цю Конвенцію.
Згідно з Місячною угодою, до небесних тіл та їх ресурсів
не пред’являються претензії щодо суверенітету. Місячна
угода посилається на expressis verbis на поверхню, яку
можна інтерпретувати таким чином, що будівлі або споруди,
наприклад поверхня Місяця залишається національною
власністю і, отже, зазнає національного суверенітету. Місячні
бази підпорядковуються державній юрисдикції і законодавчо
розглядаються як космічні об’єкти. Але юрисдикція означає
виконання національного законодавства, і, таким чином, є
співвіднесеним «мінусом» суверенітету.
Місячна угода не має високої практичної актуальності,
оскільки небагато Договірних держав навіть не здійснюють
значних космічних дій. Однак Місячна угода не заважає державам,
крім Договірних Держав, вимагати національного суверенітету
для відповідного небесного тіла. Це спричиняє порушення таких
космічно-туристичних проектів, як готель на Місяці.
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Через багаторічний характер МКС, який довгий час буде
домом для членів екіпажу, а також через міжнародний та
мультикультурний характер екіпажів, Угода МКС містить деякі
положення щодо кримінального права. Оскільки пасажири
космічно-туристичних місій є потенційно менш підготовленими
та контрольованими, ніж професійні космонавти, небезпеку
злочинних дій необхідно оцінити як релевантну. Наведемо
лише приклад: якщо пасажир вчинить тяжкий злочин на борту
космічного об’єкта, який підпадає під юрисдикцію та контроль
іншої держави, чиє національне законодавство та яка держава в
підсумку матимуть повноваження та юрисдикцію? Вирішальним
аргументом не обов’язково є «юрисдикція та контроль», оскільки
іншим аспектом є національність особи, яка вчинила злочин.
Космічно-туристичний рух може вплинути на навколишнє
середовище.
Процесуальне право. Загальновідома проблема міжнародного
публічного права полягає в тому, що порушення його правил
не обов’язково призводить до примусового позову до держави.
Звичайно, є правила, що стосуються процедури та врегулювання
спорів. Договір про космос передбачає правила врегулювання
суперечок шляхом консультацій (ст. IX Договору про космос) [5].
Конвенція про відповідальність містить і такі норми, у разі
провалу дипломатичних переговорів ст. XIV Конвенція про
відповідальність передбачає створення комісії з питань позовів.
Рішення Комісії є остаточним та обов’язковим, якщо сторони
домовились про це, інакше Комісія приймає рекомендаційну
нагороду (ст. XIX Конвенція про відповідальність). Тож ця
процедура є досить м’якою і викликає добросовісність сторони.
Наприкінці минулого століття під егідою Інституту держави і
права ім. В. М. Корецького вперше в Україні було започатковано
наукові дослідження у галузі космічного права.
Саме Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України сьогодні належить науковий пріоритет у розробленні
правових засад: регіонального співробітництва в дослідженні та
використанні космічного простору в мирних цілях; розв’язання
конфліктів, що виникають у відповідній сфері; убезпечення
космічної діяльності від різного роду загроз; екологічних аспектів
цієї діяльності [1: 226].
У сучасний період найбільш розвинуті системи національного
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космічного законодавства мають США, Росія, Австралія, Велика
Британія, республіки Білорусь і Казахстан, Японія, Китай,
Індія, Швеція, Канада, Бразилія та деякі інші країни. В одних
із них діють акти з тих або інших питань космічної діяльності
(ліцензування, страхування, реєстрація космічних об’єктів тощо),
а в інших – комплексні закони. До останніх, зокрема, належать
закон Російської Федерації «Про космічну діяльність» (1993 р.),
австралійський «Про космічну діяльність та для цілей, пов’язаних
з нею» (1998 р.), закон «Про космічний простір» (Великобританія,
1986 р.), закон США «Про аеронавтику і дослідження космічного
простору» (1958 р.), шведський закон «Про космічну діяльність»
(1988 р.) тощо [3:122].
Систему
національного
космічного
законодавства
України складають загальний Закон України «Про космічну
діяльність» (1996 р.), Указ Президента України «Про створення
Національного космічного агентства України» (1992 р.), закони,
якими схвалюються державні космічні програми України, тощо.
Отже, як для приватних підприємств, які здійснюють
комерційну космічну діяльність, як космічний туризм, так і для
держав, правове забезпечення – на рівні міжнародного приватного
та публічного права – є обов’язковою вимогою. Найбільш
бажаним рішенням може бути диференціююча система поетапної
стадії, яка робить, напр. Закон про повітря, який застосовується у
повітряному просторі та космічний закон для космосу, або суворо
орієнтована на цілі система, або зовсім нове законодавство, яке
поєднує всі ці елементи, особливо для потреб комерційного
використання, розробленого юридичним кодексом різних країн
світу.
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СТАТУС ВІЙСЬКОВИХ ЛІТАКІВ ТА ЇХ ЕКІПАЖУ НАД
ТЕРИТОРІЄЮ ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ У МИРНИЙ ЧАС
Не зважаючи на відносну «молодість», міжнародне повітряне
право є надзвичайно врегульованою галуззю міжнародного права,
у зв’язку з високим рівнем зацікавленості держав у цивільному
авіаційному сполучені. Проте, це меншою мірою стосується
врегулювання польотів військових літаків, що з одного боку
пов’язано з виключним правом держави допускати проліт
через свій повітряний простір військових літаків, та з іншого –
відсутності бажання обмежувати себе у військовій діяльності
у міжнародних просторах. Яскравим підтвердженням даного
твердження є питання врегулювання статусу військових літаків
у міжнародному повітряному праві.
Значні прогалини містяться також у внутрішньодержавному
повітряному праві, що в окремих випадках створює загрозу
інтересам та безпеці держави. Зокрема, в Україні тривалий час
фіксуються випадки прильотів та прольотів іноземних державних
повітряних суден, які перебувають на військовій службі однієї
країни, але їх екіпаж сформовано нібито з цивільних осіб іншої
країни.
Наприклад, третя держава відправляє в Україну власне
державне повітряне судно, яке перебуває на військовій службі
з російським екіпажом. Правом суверенної держави є надання
дозволу на такі польоти з урахуванням політичних та воєнних
ризиків та загроз у конкретний період часу. Проте, у такому
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випадку, іноземна держава може ставити питання про нібито
нові дискримінаційні заходи стосовно неї, що суперечать
міжнародному праву.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі вчені не
приділяють достатньої уваги вирішенню зазначеної проблеми.
На початку минулого століття уряди держав та юристиміжнародники працювали над створенням документу, який мав
би регулювати проблему статусу військових літальних апаратів
та їх екіпажу.
Постановка завдання. У даній роботі буде розглянуто
міжнародні норми та звичаї, які на сьогоднішній день регулюють
політ та статус військових літаків та їх екіпажу над територією
іноземної держави у мирний час.
Актуальність дослідження полягає в тому, що сьогодні
наявні факти перетинання державних кордонів повітряними
суднами, які приховують свою приналежність до військових
літаків або ідентифікують себе як цивільні повітряні судна, які
лише перебувають у лізингу збройних сил, що призводить до
спірних ситуацій, оскільки, на жаль, наразі не існує єдиного та
прийнятого всіма державами документу, який би чітко закріпив
правила єдиної міжнародної ідентифікації під час використання
військової авіації в міжнародних перельотах у мирний час.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Міжнародні
інструменти у галузі повітряного права мають концептуальну
традицію, яка заснована на теорії функціоналізму. Тобто,
нормативно-правовий акт сприймає політ літака саме через
концептуальну парадигму, яка у свою чергу й відокремлює політ,
що здійснений цивільним літальним апаратом від військового.
Таким чином, на статус літака та екіпажу зокрема, вливає
першочергово його функція.
Особлива увага приділяється атрибутам, які можуть бути
використані для визначення мети, діяльності та завдання
польоту. Варто зазначити, що однієї реєстрації повітряного
судна недостатньо для чітко визначення його статусу, проте вона
безумовно є необхідним елементом.
Тож, політ повітряного судна може мати державний або
приватний характер, незалежно від його реєстрації. Варто
звернути увагу на момент встановлення права власності на
літальний апарат, адже право власності також не розцінюється
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міжнародними договорами як атрибут задля встановлення
функцій літака [1: 888].
Перша спроба врегулювати питання статусу військових
літаків та їх екіпажу відбулася на Міжнародна конференція з
аеронавігації 1910 року, яка була скликана урядом Франції.
Учасниками стали 19 європейських країн, більш віддалені
держави, наприклад США, не були запрошені через велику
відстань. За результатами конференції не було підписано
жодного договору через категорично різні погляди та підходи
врегулювання даної сфери. Проте, знецінити її значимість було
б некоректно [2: 23].
По-перше, це перша в історії дипломатична конференція, яка
була зосереджена саме на повітряному праві. По-друге, проекти
документів відіграли важливе значення вже у 1919 році під час
Паризької конференції. По-третє, велика увага приділялася не
лише цивільній авіації, а й військовій.
У статті 46 проекту Конвенції 1910 р. зазначалося, що військові
літаки, які легітимно знаходяться на іноземній території або над
нею, повинні користуватися привілеями екстериторіальності.
Саме цю статтю було взято до уваги при першій кодифікації
норм міжнародного повітряного права.
Перша кодифікація міжнародного повітряного права відбулася
в Парижі 1919 року із прийняттям Конвенції про регулювання
повітряного судноплавства (пізніше - Конвенція про міжнародну
цивільну авіацію, відома як Чиказька конвенція 1944 року) договір набув чинності в 1922 році [2: 27].
Паризька Конвенція визнала та закріпила розмежування між
цивільним (приватним) літальним апаратом та державним. Отже,
відповідно до ст. 30 Державним літальним апаратом вважається:
1) військовий літак;
2) літальні апарати, зайняті виключно в цілях державної служби; всі інші літальні судна вважаються приватними [ 3: 99-100].
Варто зазначити, що важливий атрибут військового літака,
закріплений у ст. 31 зазначеної Конвенції: «Будь-яке повітряне
судно, яким командує особа зайнята на військовій службі та спеціально на це уповноважена, вважається військовим літаком».
Отже, члени екіпажу військового повітряного судна обов’язково
мають перебувати на військовій службі.
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Хоча в Паризькій Конвенції конкретно не описуються
принципи екстериторіальності, проте дане поняття впроваджене
та уточнене у ст. 32, де передбачено, що військові літальні
апарати, коли їм надано дозвіл на політ над іноземною державою
або приземлення поза власними кордонами, користуються
такими ж привілеями як і військові кораблі, за виключенням
ситуації відсутності спеціального дозволу [ 3: 100]. Дане правило
можливо розглядати як норму міжнародного звичаєвого права.
Таким чином, військові літаки звільняються від застосування
заходів примусового характеру при наявності спеціального
дозволу.
Важливо зазначити, що згідно Конвенції Організації
Об›єднаних Націй про юрисдикційні імунітети держав та їх
власності 02.12.2004 року, повітряне судно, як власність держави
має імунітет від юрисдикції територіального суверена, якщо не
застосовано інших домовленостей.
Також екіпаж військового літака іноземної держави при
виконанні погоджених завдань на території іншої суверенної
держави, як правило, отримує відповідний імунітет щодо своїх
обов’язків військової служби.
У 1944 році відбулася Чиказька конференція, в результаті
якої було підписано Конвенцію про міжнародну цивільну
авіацію (Чиказька конвенція). Дана Конвенція це єдиний
документ у міжнародному праві, що регулює авіаперевезення, її
ратифікували 185 держав.
При аналізі Конвенції про міжнародну цивільну авіацію слід
звернути увагу на ст. 3, де чітко визначені межі застосування
норм документу, а саме:
« а) Ця Конвенція застосовується тільки до цивільних
повітряних суден і не застосовується до державних повітряних
суден.
b) Повітряні судна, що використовуються на військовій,
митній і поліцейській службах, розглядаються як державні
повітряні судна…» [4].
Таким чином визнано різний правовий статус цивільних та
державних повітряних суден.
Тобто, ми можемо зробити висновок, що дія Конвенції
обмежується цивільними літальними апаратами.
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Також, з урахуванням пункту с) статті 3 цієї Конвенції жодне
державне повітряне судно Договірної держави не здійснює
польоту над територією іншої держави і не робить на ній посадку,
окрім як з дозволу, що надається спеціальною угодою або іншим
чином, і згідно з її умовами.
На практиці це викликає необхідність обміну вербальними
нотами між державами та отримання дозволу від уповноваженого
органу військового управління держави, що дозволяє використання свого повітряного простору.
У даному випадку важливо пам’ятати про нові проблеми, які
з’являються у сучасному світі, у тому числі щодо врегулювання
повітряного та космічного простору, де цивільне повітряне судно
у суборбітальному польоті може набути статусу військового, й
навпаки. Це зумовленою досить великою кількістю військових
літаків. У 2015 у світі нарахували 51 685 військових повітряних
суден (13 902 або 27% у США).
Питання подвійного використанні набуває чималого
значення через активну розробку космічної техніки, яка спочатку
діє у військових цілях, а згодом може використовуватися в
комерційних програмах. Хоча проблема з’являється згодом, але
процес регулювання заміни статусів літальних апаратів є схожим
[1: 292-293].
Гаазькі правила ведення повітряної війни 1923 р. визначили дві
умови, за яких заміна статусу літака буде вважатися легітимною.
По-перше, конверсія літака повинна здійснюватися воюючою
державою, яка мала юрисдикцію над літальним апаратом. Подруге, таке перетворення неможливо здійснити у міжнародному
повітряному просторі.
Висновки. Проблема визначення статусу військових літаків
та їх екіпажів у міжнародному праві є неновою, проте досі чітко
не вирішена шляхом підписання багатостороннього договору.
Отже, проаналізувавши документи, які зазначені в статті,
можна зробити висновок, що для беззаперечної ідентифікації
статусу військового літака, на наш погляд, необхідні такі умови:
• чітка визначеність функцій літального апарату, мети польоту та належна ідентифікація;
• командир та екіпаж на борту військового літака повинні
мати статус військовослужбовців при виконанні покладених на
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них обов’язків;
• повітряним судном командує особа, яка спеціально на це
уповноважена;
• військовий літак та екіпаж користуються такими
ж правами, як і військові морські кораблі за принципом
екстериторіальності;
• політ над територією іноземної держави та приземлення
поза межами кордонів держави, юрисдикція якої поширюється на
літак, може відбуватися виключно за попередньою домовленістю.
Необхідність врегулювання статусу військових літаків та їх
екіпажу над територією іноземної держави у мирний час, полягає
в тому, що це зменшить ризики виникнення конфліктів між
державами на міжнародній арені, які пов’язані з перетинаннями
кордонів військовими літаками. Також, важливо аби ознаки військового повітряного апарату були закріплені у міжнародному
праві не лише у вигляді норм звичаєвого характеру, адже це дасть
чіткі підстави для класифікації військових літаків, які будуть
прийнятними більшістю держав.
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ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СМАРТ
КОНТРАКТІВ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ
Регулювання смарт контрактів є однією з найважливіших
тем зараз. Оскільки технології йдуть вперед та з’являються нові
альтернативні види правової діяльності такі як смарт контракти.
Оформлення угод не виходячи з дому є одним із величезних плюсів
для суспільства. Проте нормативно-правова база регулювання
таких контрактів передбачена лише в деяких країнах.
Дослідницький та документаційний центр Міністерства
юстиції та безпеки Нідерландів (WODC) нещодавно
опублікував звіт «Блокчейн та закон». Звіт
аналізує
переваги та недоліки смарт контрактів. Звіт вважає, що
норми голландського контрактного права поширюються
на смарт договори. Відповідно до розділу 6: 217 Цивільного
кодексу Голландії (DCC), договір формується пропозицією
та її акцептом. Щоб визначити, чи був укладений договір ,
завжди слід враховувати, що сторони можуть виводити з заяв
чи поведінки один одного щодо взаємних намірів, і які правові
наслідки можуть бути витікаючими з цього. Закон Голландії,
як правило, не вимагає будь-яких конкретних формальностей
для формування контракту : контракт може бути укладений
у комп›ютерному коді на блокчейні, як і у смарт- контрактах.
Таким чином,
голландське контрактне право в принципі
визнає та передбачає, що смарт- контракти є «договорами», і в
цьому звіті робиться висновок, що додаткове регулювання не
вимагає, щоб забезпечити чинність смарт контрактів відповідно
до голландського законодавства. Відповідно до голландського
законодавства, тлумачення договорів регулюється тим, що
називається стандартом Haviltex . Відповідно до цього стандарту,
для визначення законних прав та обов›язків сторін один щодо
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одного, слід не тільки дивитися на формулювання договору, а
й враховувати всі конкретні обставини справи з дотриманням
принципів розумності та справедливості.. Оскільки смарт
контракти закладені в комп›ютерному коді, деякі стверджують,
що немає місця для жодної інтерпретації; виключно рядки коду
визначають правовідносини між договірними сторонами («кодекс
- закон»). Однак у звіті також передбачено, що якщо смарт контракт
регулюється голландським законодавством, застосовуватимуться
загальні правила тлумачення (тобто стандарт Haviltex). Це
означає, що для визначення правовідносин між сторонами можуть
мати значення не лише власне кодекс смарт договору, але й інші
факти та обставини (наприклад, наміри сторін)[5].
Звіт визнає, що той факт, що сторони обрали контракт за
допомогою смарт контракту, може свідчити про те, що для
тлумачення договору визначальну вагу можуть надавати коду
договору. Таким чином, тлумачення смарт контрактів може
бути подібним до тлумачення комерційних договорів між
професійними сторонами, де за певних обставин і як вихідного
пункту перевага тексту угоди може надаватися[1].
У травні 2019 року UKJT опублікував консультаційний
документ щодо стану криптовалют, розповсюдженої технології
ведення бухгалтерського обліку та смарт контрактів в
англійському приватному праві. Переважним повідомленням, що
випливає з цього процесу, було те, що правова невизначеність
підриває довіру між учасниками ринку та інвесторами, і тому
UKJT було запропоновано розглянути ряд правових питань, що
стосуються цих сфер невизначеності. 18 листопада 2019 року
UKJT опублікував свою правову заяву. Смарт контракт здатний
задовольнити вимоги , що пред›являються до дійсним створення
договору (тобто там , де дві або більше сторін досягли угоду, має
намір створити правові відносини, роблячи це, і у кожного що - то
дали вигоду);
Договірні зобов›язання сторін можуть бути визначені
комп›ютерним кодом, або код може просто реалізувати угоду,
сенс якої можна знайти в іншому місці[4].
Смарт договори можуть бути юридично обов›язковими як
угоди до тих пір, поки всі елементи договору будуть виконані, і
вони будуть розглядатися так само, як і будь-який інший договір,
коли його тлумачать суд. Нарешті, і, мабуть, найголовніше, смарт
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контракт, який цілком є в коді, можна вважати «письмовим», якщо
код являє собою відтворення слів - навіть якщо він не зрозумілий
для непідготовлених людей[7].
Інтелектуальні контракти не визначені в жодному із законів
Індії до цього часу, але для загальної ідеї це може бути витягнуто
з одного з повідомлень , оприлюдненого Інститутом регулювання
телекомунікацій Індії (TRAI) у 2018 році[8].
Згідно з повідомленням смарт контракти посилаються на
цифровий зашифрований договір, кодифікований за допомогою
криптографії. Інтелектуальні контракти є смарти, оскільки вони
функціонують на виконання заздалегідь визначених команд разом
із дотриманням нормативних вимог. Крім того, вони спеціально
виключають простір для втручання людини або будь-якої помилки
людини. Усі ці етапи та процедури записуються, обробляються
та здійснюються у всіх системах одночасно. Тому кожна сторона
може перевірити етап, на якому зараз діє угода, і чи правильно
вона виконувалася, чи ні.
Договірна сторона отримує переваги від таких договорів з
кількох причин, про які детально буде сказано далі в цій статті.
Однією з перших переваг смарт контрактів є те, що навіть якщо
сторона має намір змінити або змінити угоду на свою користь,
він не може цього зробити, як тільки угода буде кодифікована в
остаточному підсумку[6].
Перш ніж обговорювати індійський сценарій, що стосується
смарт- контрактів, необхідно знати, що прийняття блокчейн як
форми технології та смарт контрактів як однієї з його можливостей
- це дві різні речі. Якщо країна має позитивне ставлення до
технології Blockchain, це не означатиме ipso facto, що вона також
приймає смарт- контракти з відкритими обіймами[8].
1 січня 2020 року набрав чинності Закон Іллінойського
блокчейн-технологій (BTA), який вирішив деякі юридичні
невизначеності щодо правового статусу блокчейнів та смартконтрактів в штаті Іллінойс.
«Смарт контракти», як визначено BTA, - це договори, що
зберігаються у вигляді електронних записів, що перевіряються за
допомогою блокчейна. Смарт- контракти можуть бути розгорнуті
в різних юридичних та нелегальних ситуаціях, починаючи від
прокату автомобілів до управління ланцюгами поставок. Однак
одне питання, яке постає над смарти договорами, полягає в тому,
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як суди будуть переглядати їх придатність, враховуючи, що смарт
договори можуть не нагадувати типові, письмові угоди. Деякі
законодавчі органи, а зараз Іллінойс, прагнули вирішити це
питання вперед, а не чекати, коли суди приймуть рішення[3].
BTA пропонує чотири дозволених використання для блокчейн
та смарт контрактів:
Смарт контракт, запис, або підпис не може бути позбавлена
юридичної сили або позовної сили лише тому, що блокчейн був
використаний для створення, зберігання чи перевірки смарт контракту, запис або підпис. Під час розгляду справи докази
розумного контракту, запису чи підпису не повинні виключатися
лише тому, що блокчейн використовувався для створення,
зберігання чи перевірки смарт- контракту, запису чи підпису.
Якщо закон вимагає, щоб запис був у письмовій формі, подання
блокчейна, який містить в електронному вигляді запис, відповідає
закону. Якщо закон вимагає підпису, подання блокової ланцюга,
який містить електронний підпис, або підтверджує наміри особи
надати підпис, відповідає закону.
Насправді ці дозволені використання перешкоджають суду
відмовляти смарт контрактам у договірному або доказовому
ефекті виключно завдяки статусу розумного контракту чи
електронного запису, що зберігається на блокчейні, хоча судам
все одно доведеться переглядати у кожному випадку. Теннессі та
Арізона , серед інших штатів, ухвалили аналогічне законодавство
щодо виконання договірних вимог смарт контрактів. Вермонт
прийняв аналогічний закон, який стосується доказового впливу
цифрових записів, таких як смарт- контракти. Вайомінг також
бере активну участь в ухваленні правил , пов›язаних з цифровими
активами, смарт контракти та блокчейн.
Однак, на відміну від інших державних законів, BTA також
передбачає ряд обмежень:
Якщо будь-який закон вимагає, щоб договір був у письмовій
формі, щоб він підлягав виконанню, розумному контракту може
бути відмовлено в застосуванні, якщо він не може бути збережений
і точно відтворений пізніше всіма сторонами. Це положення може
стосуватися договорів особистого обслуговування чи угод, що
підпадають під дію статуту шахрайства, що може вимагати, щоб
угода була в письмовій формі.
Якщо будь-який інший закон вимагає, щоб запис був
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розміщений або надісланий певним чином, запис все одно
повинен відповідати цьому закону, щоб бути чинним.
Якщо особа перешкоджає можливості іншої особи зберігати
чи отримувати інформацію, що міститься в блокчейн, така
інформація не підлягає застосуванню особою, яка перешкоджала
зберіганню чи пошуку. Це положення може допомогти сторонам
смарт контрактів, які не були прихованими до складання кодексу
смарт- контракту [2].
Повідомлення або підтвердження отримання повідомлення
можуть не надсилатися через блокчейн у певних ситуаціях
публічної політики, таких як скасування комунальних послуг,
повідомлення про дефолт або виселення, скасування пільг для
здоров’я або відкликання продуктів. Вимога щодо написання
не задовольняється використанням блокчейну у випадках, що
стосуються транспортування небезпечних матеріалів. Вимоги
BTA не можуть бути змінені домовленістю, за винятком випадків,
коли інший закон встановлює певні вимоги щодо письма або
вимоги первинного розсилки, але дозволяє сторонам змінювати
ці вимоги за домовленістю.
Нарешті, BTA передбачає, що органи місцевого
самоврядування не можуть встановлювати жодних обмежень
або вимог щодо використання блокчейнів або смарт- контрактів,
включаючи податки, збори чи вимоги до сертифікації. Ці заборони
дуже нагадують нещодавнє оновлення Невади до свого Закону
про уніфіковані електронні транзакції[3].
В цілому, штат Іллінойс BTA - це один із більш всеосяжних
законів щодо смарт контрактів та примусового виконання
блокчейну. Хоча в інших державних законах, що стосуються смарт
контрактів, як правило, розглядаються договірні вимоги, доказові
норми чи місцеві нормативно-правові акти окремо, BTA охоплює
всі три теми. BTA може не відкривати шлюзи використання смартконтрактів в штаті Іллінойс, однак це забезпечує певну необхідну
визначеність щодо того, як смарт контракти та блокчейни будуть
виконуватись і переглядатися судами в майбутньому.
Наведені вище факти свідчать про початок забезпечення
нормативно-парової бази регулювання. Тому можна вважати,
що на даному етапі існує вибірково недостатні засоби регуляції
смарт контрактів. Адже з одного боку ми бачимо, що смарт
контракти розглядають як класичну модель договору. А з іншого
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боку, як новий засіб урегулювання відношень між сторонами
побудований на комп’ютерному коді. Відсутність повноцінної
системи регулювання робить проблемою розв’язання спорів, які
виникли внаслідок смарт контрактів.
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CУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
СУВЕРЕНІТЕТУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Протягом багатьох років міжнародно-правові аспекти поняття
суверенітету були в центрі уваги представників правової науки. І
в наші дні, незважаючи на доволі значну розробку, відчувається
потреба в розгляді різних сторін проблеми суверенітету через
призму змін та глобалізації, що відбулися в суспільстві і
державі, і в зв›язку з сучасними уявленнями про державний
устрій і державне правління. Головною вимогою наших днів є
переосмислити проблеми суверенітету.
Поняття суверенітету держави - основне поняття сучасного
міжнародного права; без нього неможливе і саме міжнародне
право, як таке. Нові тенденції в розгляді проблеми державного
суверенітету створюють потребу в з’ясуванні сутності та
характеру сучасного міжнародного права, а також змісту його
основних принципів. Суверенітет є необхідною і невід›ємною
політико-правовою властивістю будь-якої держави - його
незмінний атрибут.
У початковий період розвитку концепції суверенітету, він
пов’язувався з особистістю монарха, який розглядався носієм
суверенітету. Саме ж поняття суверенітету в цей період служило
«політичним і юридичним позначенням верховенства королівської
влади всередині країни, тобто над усіма феодальними володарями,
і її незалежності зовні - від римської церкви, імператорів
Священної Римської імперії і інших феодальних монархів»[1: 77].
У теоретичних роботах з міжнародного права існує
безліч визначень досліджуваного поняття. У літературі
минулого століття найбільш часто наводиться таке визначення
суверенітету, дане професором Г.І. Тункіним. Державний
суверенітет характеризується ним як «властиве державам
верховенство на своїй території і незалежність у міжнародних
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відносинах». Сьогодні можна зустріти висловлювання про те, що
таке визначення суверенітету, кінця XX століття, застаріло. Поза
сумнівом тому, що таке висловлювання не відповідає реальному
стану речей. В епоху такого швидкого розвитку міждержавних
відносин, рівні глобалізації та розвитку кодифікації міжнародного
права, визначення суверенітету піддалося еволюції. Дане
твердження обгрунтовується як сучасним рівнем розвитку
міжнародних відносин, так і тими змінами, які відбулися в
самому міжнародному праві, зокрема безпрецедентними темпами
розвитку міждержавного співробітництва в галузі прав людини
та розвитком міжнародних механізмів захисту цих прав [2: 40].
Визначення суверенітету, не раз відігравало роль і в великих
міжнародних суперечках. Тому це в свою чергу доводить
важливість цього поняття для всієї міжнародної практики.
Одним із поширених є визначення державного суверенітета, дане
арбітром Максом Губером в арбітражному рішенні по справі про
острів Пальмас, згідно з яким: «Суверенітет у відносинах між
державами означає незалежність. Незалежність щодо ділянки
земної кулі означає право здійснювати в його межах функції
держави, виключаючи будь-яку іншу державу «. В іншому
випадку, як наприклад в окремій думці судді Альвареса у справі
про протоці Корфу, суверенітет визначається як сукупність прав і
атрибутів, якими володіє держава на своїй території, виключаючи
будь-яку іншу державу, а також у відносинах з іншими державами
[3].
У новітніх дослідженнях, присвячених проблемі суверенітету,
зустрічаються визначення, відмінні від загальновідомих і
загальноприйнятих формулювань даного поняття. Так, вітчизняні
науковці розцінюють суверенітет як властивість і здатність
держави самостійно, без втручання ззовні визначати свою
внутрішню і зовнішню політику за умови дотримання прав
людини і громадянина, захисту прав національних меншин,
дотримання норм міжнародного права. Позитивним моментом
даного визначення державного суверенітету є пряма вказівка на
необхідність дотримання норм міжнародного права при здійсненні
державою своїх суверенних прав. Зазначена обставина вигідно
відрізняє дане трактування суверенітету від раніше зазначених
характеристик досліджуваного поняття. Правильність такого
судження підтверджується також сучасним рівнем розвитку
міжнародного права і міжнародних відносин.
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Беручи до уваги посилення інтеграційних процесів в області
міжнародних відносин, зростаючу взаємопов›язаність держав, а
також неухильне збільшення числа проблем, рішення яких вимагає
докладання спільних зусиль всього світового співтовариства, деякі
вчені прямо закликають до відмови від терміна «суверенітет»,
стверджуючи, що прийшов час розглянути, проаналізувати,
заново зрозуміти і осягнути концепцію суверенітету та позбавити
її нормативного змісту. Навіть перейменувати її, поступово
вилучити сам термін з мови міжнародних відносин, зокрема з
юридичної термінології.
Різні погляди, що заперечують суверенітет, не збігаються з
реальним станом речей. Суверенітет є наріжним каменем сучасного
міжнародного права, незмінним атрибутом і вирішальною
ознакою його головних суб›єктів - держав. На основі принципу
суверенітету будуються взаємовідносини між державами, він
лежить в основі всієї системи міжнародних організацій. Володіючи
властивістю суверенності, держави на засадах рівності і в умовах
взаємної незалежності беруть участь в особистих міжнародноправових відносинах, реалізуючи свої основні права і обов›язки.
Саме міжнародне право як сукупність взаємопов’язаних
юридичних норм є результат угоди між суверенними державами.
Повага суверенітету держав є найважливішим імперативом
міжнародних відносин, основною передумовою взаємовигідного
та успішного міждержавного співробітництва, що знайшло своє
відображення в багатьох міжнародних документах. Полеміка
іноземних юристів-міжнародників щодо необхідності терміна
«суверенітет» не має під собою реального підґрунтя: відмова
від цього терміна може поставити під сумнів використання
терміну «держава». Неправильною також є пропозиція про
заміну терміну «суверенітет» терміном «незалежність». Хибність
цієї пропозиції полягає в тому, що вищезазначені поняття
нерівнозначні. Поняття суверенітету за своїм змістом ширше
поняття незалежності, яка є лише одним із юридичних ознак
державного суверенітету. Що ж стосується зазначеного вище
факту обмеження державного суверенітету міжнародним правом,
то його не можна розцінювати як відмову від суверенітету, як його
«вимирання», занепад, з далекосяжним висновком про зменшення
ролі держав на міжнародній арені. Обмеження державного
суверенітету відбувається в результаті розвитку міжнародного
права і міжнародних організацій, що, в свою чергу, обумовлено
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розвитком співробітництва держав [4: 114].
У теоретичних роботах з міжнародного права і до цього дня
питання про обмеження державного суверенітету міжнародним
правом залишається дискусійним. З цього питання в доктрині
існують дві основні точки зору.
Перша концепція полягає у тому, що міжнародне право,
будь-яка міжнародна угода обмежує суверенітет держави. Будьяка домовленість є деяким обмеженням суверенітету держав,
але це не суперечить суті угоди, якщо тільки вона заснована
на принципах добровільності, взаємності та рівності. Навіть
можна зустріти твердження про те, що добровільне обмеження
державами свого суверенітету є одним із його проявів.
Інша концепція полягає у можливості обмеження державного
суверенітету міжнародним правом, міжнародно-правовими
нормами. Аргументи цієї концепції грунтуються на тому, що
міжнародне право охороняє і забезпечує суверенітет держав,
вносячи визначену впорядкованість в систему міждержавних
відносин. Регулюючи відносини між суверенними державами,
міжнародне право не обмежує їх суверенітет, а координує і
організовує міждержавні відносини, встановлюючи рівновагу
між інтересами окремих держав і всієї міжнародної спільноти [5:
79].
З огляду на особливості нинішнього етапу розвитку
міждержавної співпраці і зростаючу роль міжнародного права як
регулятора цієї співпраці, слід визнати правильною першу точку
зору. Хотілося б відразу ж обмовитися, що її прихильники в своїх
висловлюваннях, зрозуміло, не заперечують регулятивної функції
і універсального характеру міжнародного права, а визнання
ними можливості обмеження суверенітету міжнародним правом,
міжнародними угодами не є відмінним від принципу суверенітету.
Держава, яка укладає міжнародну угоду, здійснює свої суверенні
права і в той же час обмежує свій суверенітет, беручи на себе певні
зобов’язання. Реальний суверенітет держави у відповідній області
міжнародного співробітництва, врегульованою міжнародною
угодою, проявляється в меншому обсязі, ніж якби держава не
укладала цієї угоди або не брала участь в ній.
Система загальновизнаних принципів і норм міжнародного
права обмежує, певною мірою, незалежність держав в області
міжнародного співробітництва. У той же час ці норми і принципи
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забезпечують і гарантують незалежність і самостійність держав
як в міжнародних відносинах, так і у внутрішньодержавній
сфері. Діяльність держав на міжнародній арені повинна бути
підпорядкована загальному міжнародному правопорядку і
вимогам міжнародної законності [6: 10].
Таким чином, незалежність держави в міжнародних
відносинах обмежується лише фактом існування інших
суверенних держав, а також наявністю самого міжнародного
права. Усе це забезпечує юридичну рівність держав-учасників
міжнародної спільноти. Дана обставина в якості основного
елемента міжнародного співробітництва держав знайшла своє
закріплення в таких важливих міжнародних документах, як
Статут ООН, Декларація про принципи міжнародного права
1970 року і Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва
в Європі 1975 року, положення, яких визначають загальну
спрямованість зовнішньополітичної діяльності держав. У
Декларації про принципи міжнародного права зазначається:
«Всі держави користуються суверенною рівністю. Вони
мають однакові права і обов’язки і є рівноправними членами
міжнародного співтовариства, незалежно від відмінностей
економічного, соціального, політичного або іншого характеру «.
Суверенітет держав та їх юридична рівність надають необхідну
збалансованість і гармонійність міждержавним взаєминам [7].
Розгляд різних визначень державного суверенітету і анліз
його окремих юридичних ознак підводить до виділення в самому
понятті суверенітету внутрішньої і зовнішньої сторони. Виділення
внутрішньої і зовнішньої сторони об›єктивно обумовлено
природою державного суверенітету.
Внутрішня сторона державного суверенітету проявляється
в повновладді держави в межах державних кордонів, у
повноті законодавчої, виконавчої і судової влади. Права, що
характеризують внутрішню сторону суверенітету обумовлюють
здатність держави діяти на свій розсуд на своїй території,
враховуючи суверенітет інших держав.
Зовнішня сторона даного поняття безпосередньо охоплює
коло прав і відповідних їм обов›язків, наявність яких дозволяє
державам виступати на міжнародній арені в якості повноправних
суб›єктів, ними ж обумовлена їх міжнародна особистість.
Володіння цими правами і обов›язками, а також здатність до
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їх здійснення в області міжнародних відносин є додатковим
визначенням поняття міжнародно-правової суб›єктності держав.
Перерахування прав держав, у тому числі прав, що
характеризують зовнішню сторону суверенітету держави, можна
досить часто зустріти в різних підручниках і монографіях з
міжнародного права. До вищезазначених «зовнішніх» прав
держав відносяться: право на мир, право на міжнародне
спілкування та співпрацю, право на рівність з іншими державами,
право обмінюватися дипломатичними, консульськими та іншими
представниками, право на участь в міжнародних конференціях,
право на участь в універсальних міжнародних договорах без
будь-якої дискримінації, право на участь в створенні і покращенні
норм міжнародного права, право на членство в міжнародних
організаціях, право на нейтралітет [8: 202].
Таким чином, у рамках міжнародного співіснування є
неможливим спрощене розуміння суверенітету, його ототожнення
з абсолютною свободою дій держави всередині і зовні. У
сучасний період зростаючої глобалізації не можна говорити про
необмежену можливість прийняття державою рішень. Зростання
міжнародної взаємозалежності змушує держави коригувати
свою поведінку і приймати до уваги можливі дії з боку інших
учасників міжнародних відносин, а також недержавних акторів.
Побоювання втрати суверенітету існують у багатьох державах.
Разом із тим, очевидним є те, що в процесі міжнародного діалогу
та партнерства, держави акцентують увагу на власних інтересах,
наголошують на необхідності збереження власної ідентичності.
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РОЛЬ СОТ У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ
РЕГУЛЮВАННЮ РИНКУ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ
У другій половині XX в. гостро постала проблема подолання
монополії на ринку телекомунікацій.
Правові
основи
конкуренції
формувалися
досить
складно. Держави довго не хотіли відмовлятися від сформованої
системи відносин.
Першим багатостороннім міжнародним договором, який
регулює торгівлю телекомунікаційними послугами, стала Угода
СОТ з основних телекомунікацій 15 лютого 1997 року[1:354].
15 квітня 1997 був схвалений Четвертий протокол до ГАТС,
який включив Угоду СОТ з основних телекомунікацій до складу
ГАТС.
Основною
проблемою
щодо
телекомунікаційного
сектора було застосування режиму найбільшого сприяння до
телекомунікаційних послуг[2:32].
Загальних положень ГАТС, які застосовувалися до
телекомунікацій, було недостатньо для проведення заходів по
демонополізації телекомунікаційного сектора[3:51].
З огляду на специфіку телекомунікаційного сектора,
було погоджено спеціальний додаток до ГАТС, який
регулював зобов›язання членів СОТ, що зачіпають доступ до
телекомунікаційних мереж та послуг загального користування, а
також їх використання. Однак цей додаток не застосовувалося до
заходів що застосовувались до кабельного або мовного розподілу
радіо- або телепрограм.
У квітні 1996 року був схвалений Рекомендаційний
документ до Четвертого протоколу до ГАТС, далі іменований
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«Рекомендації»[1:357].
Рекомендації містять положення про припинення антиконкур
ентної практики в сфері телекомунікацій. Зокрема, дано загальне
правило про те, що відповідні заходи будуть вжиті державами з
метою припинення діяльності постачальників, які одноосібно або
спільно є великими постачальниками, які починають або продов
жують антиконкурентну практику[4:9].
У Рекомендаціях міститься ряд положень щодо забезпечення
взаємозв›язку між телекомунікаційними мережами, які
спрямовані
на
забезпечення
єдності
функціонування
телекомунікаційних мереж, що перебувають у власності різних
надавачів послуг. Дані положення спрямовані на те, щоб
обмеження монополії на ринку телекомунікаційних послуг не
завдало шкоди інтересам користувачів послуг. Незалежно від
економічних умов функціонування ринку телекомунікаційних
послуг - монополії або конкуренції, телекомунікації повинні
функціонувати як єдина технологічна система не тільки в межах
однієї держави, а й на міжнародному рівні.
Держави зобов›язані забезпечити взаємозв›язок між
телекомунікаційними мережами, для того, щоб дозволити
користувачам одного постачальника здійснювати комунікацію
з користувачами іншого постачальника і отримувати доступ до
послуг, що надаються іншим постачальником. Взаємозв›язок
з великим постачальником повинна бути забезпечена в будьякий технічно можливою точці його мереж. Цей взаємозв›язок
забезпечується шляхом встановлення великим постачальником
недискримінаційних умов (включаючи технічні стандарти і
специфікації), тарифів і якості послуг не меншого, ніж якість
послуг, що використовуються великим постачальником для
власних потреб або надаються своїм афілійованим особам, а
також шляхом застосування до великим постачальникам інших
вимог, в тому числі необхідності врахування потреб більшості
користувачів послуг. Процедури, які використовують для зв›язку
між собою великі постачальники послуг, повинні бути публічно
доступними[5:72].
У Рекомендаціях також міститься положення про те, що
держави створюють незалежний регулюючий орган, який
встановлює рівні вимоги для всіх постачальників послуг на
ринку телекомунікацій. Основним завданням такого органу
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є забезпечення конкуренції. Однак вимоги про те, що це
повинен бути саме спеціалізований і відокремлений орган, в
Рекомендаціях не міститься. В ході переговорів обговорювалося
питання про те, що держави можуть самі визначити регулюючий
орган. Це можуть бути міністерство телекомунікацій або юстиції,
спеціально створене установа або кілька урядових установі.
Однак слід зазначити, що Рекомендації не можуть містити
спеціальні принципи регулювання ринку телекомунікаційних
послуг з метою забезпечення конкуренції, так як на момент
прийняття даного документа відповідні принципи не склалися
через монополії на ринку.
Рекомендації також можна застосовувати як засіб
тлумачення Четвертого протоколу до ГАТС в цілому, оскільки
на рекомендації послалися лише окремі держави, і відповідні
посилання є в Списку специфічних зобов›язань. Як наслідок,
Рекомендації застосовуються не всіма державами - членами СОТ,
що не сприяє встановленню єдиного правового режиму щодо
телекомунікаційних послуг[6:49].
Разом з тим сам факт вступу в силу Четвертого протоколу
до ГАТС ознаменував початок розвитку конкуренції на ринку
телекомунікаційних послуг. Зі вступом в силу Четвертого
протоколу до ГАТС держави - члени СОТ стали надавати режим
найбільшого сприяння постачальникам послуг з інших держав на
своїх національних ринках. З огляду на те, що Четвертий протокол
до ГАТС підписали держави, які контролюють майже весь ринок
телекомунікаційних послуг, можна зробити висновок про те, що
зі вступом в силу зазначеного Протоколу почали формуватися
єдині правові основи міжнародного ринку телекомунікацій.
Основний текст Четвертого протоколу до ГАТС включає
всього п›ять статей, з яких чотири мають процедурний характер
відповідно до ст. 102 Статуту ООН.
Стаття 1 Четвертого протоколу до ГАТС передбачає, що з
моменту вступу в силу цього Протоколу, Списку специфічних
зобов›язань і Списку винятків з ст. II ГАТС щодо основних
телекомунікацій (відповідні Списки додаються до Протоколу)
кожен з членів повинен застосовувати і змінювати Список
специфічних зобов›язань і Список винятків з ст. II так, як це
передбачено в зазначених документах щодо даного члена[7:160].
Таким чином, з прийняттям Четвертого протоколу до ГАТС
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єдиний правовий режим щодо торгівлі телекомунікаційними
послугами створений не був, оскільки надання режиму
найбільшого сприяння обмежувалося Списком специфічних
зобов›язань і вилученнями з положень ст. II ГАТС, які встановили
держави- члени СОТ відповідно до додатка до ГАТС [7]. Однак
була досягнута певна стабільність у правовому регулюванні ринку телекомунікаційних послуг. Держави, які підписали Четвертий
протокол до ГАТС, не могли довільно змінювати своє законодавство, вони повинні були діяти у відповідності зі своїми специфічними зобов’язаннями і зазначеними ними винятками.
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РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У РЕАЛІЗАЦІЇ М’ЯКОЇ СИЛИ США
Протягом останніх десятиліть широкого розповсюдження у
зовнішній політиці найбільш розвинених держав світу набуло
використання м’якої сили – техніки впливу на населення
зарубіжних країн за допомогою культури, переконань,
нематеріальних ресурсів та політичних ідеалів, без використання
більш традиційних елементів силового, у тому числі, воєнного
тиску.
Свій розвиток теорія м›якої сили отримала в США. Вона
була розроблена американським політологом Джозефом Найем.
У своїй роботі він описав як за допомогою м’якої сили США
зможуть досягти бажаних результатів у зовнішній політиці. Дж.
Най виділив три основні складові в концепції «м›якої» сили:
культуру, політичну ідеологію і дипломатію. Звертає увагу на те,
чим більший вплив має країна, тим більше інструментів МС вона
використовує, а саме:
• надання допомоги у подоланні кризових явищ;
• запрошення іноземних еліт до навчання, наукової
співпраці та ведення бізнесу в країні що здійснює м’яку силу;
• активне інвестування в економіку держав, що
представляють інтерес;
• культурне співробітництво.
Ефективним способом нарощування потенціалу м›якої
сили Америки є публічна дипломатія. Центральна роль в її
здійсненні належить інформаційному ресурсу і контролю над
інформаційними потоками.
Дж. Най виділяє три виміри публічної дипломатії
США: щоденне направлене освітлення американських
зовнішньополітичних акцій; «стратегічне спілкування», мається
на увазі обговорення найбільш важливих для США політичних
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тем; розвиток прямих контактів з іноземною аудиторією за
допомогою системи обмінів, програм наукових стипендій тощо.
Щодо питання, безпосередньо, м›якої сили США, Дж.
Най, перш за все, звертає увагу на роль американських освітніх
центрів, на цінності демократії, які присутні в тому числі, і в
масовій культурі країни [7].
Саме період «холодної війни» сприяв створенню по своєму
унікальних обставин, які зумовили політичну необхідність
встановлення ідеологічного контролю США над певними
державами для збереження їх орієнтації на демократичний
устрій суспільства і зупинку поширення ідей комунізму.
Наявність загрози інтересам США в світі з боку Радянського
Союзу, розглядалось політичним істеблішментом США в
якості ідеологічного ворога. Це стало визначальним фактором
для активізації культурної експансії в країнах Західної Європи,
Латинської Америки та Азії. Більше того, період довгого
протистояння сформував особливу психологічну установку
для американського політичного істеблішменту і більшості
громадян Америки про наявність в світі постійного ідеологічного
ворога, який продукує комплекс антиамериканських культурних
цінностей, політичних інститутів і поширює це в світі [3].
Держдепартаментом США м’яку силу визначено одним з
ключових компонентів реалізації зовнішньополітичного курсу
США [9]. Функціонують державні інститути, які безпосередньо
формують і займаються проведенням політики м›якої сили. В
першу чергу це Бюро у справах освіти та культури, що розташоване
в структурі Держдепартаменту США. Саме воно відповідає за
розвиток взаємин між США й іншими державами за допомогою
розробки і здійснення міжнародних освітніх програм і семінарів.
Установа також забезпечує розвиток зв›язків на особистому,
професійному та інституційному рівнях, між приватними
особами та організаціями, як в США, так і за кордоном. Окрім
цього відомство відповідає за поширення інформації за межами
США про американську історію, сучасному суспільстві США,
американському мистецтві і культурі [2].
Асигнування на утримання державних організацій (GSE government sponsored enterprises) [1], до яких відносяться такі
установи, як Смітсонівська установа, Національна галерея,
Центр виконавського мистецтва ім. Дж. Кеннеді, Міжнародний
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центр Вудро Вільсона та ін. Ці установи також прямо або побічно
беруть участь в здійсненні зовнішньої політики американського
уряду.
Добровільні суспільні об’єднання, що існують окремо від
держави, – традиційне явище для соціально-політичної культури
США. Американці одні з перших переконалися в політичній
рентабельності реалізації таких проектів і почали активне
використання їхнього потенціалу. При цьому американська
держава менш за будь-які інші спонсорує діяльність власних
недержавних організацій (НДО) – приблизно 30% від загальних
вкладень.
Мозкові центри вважаються ідейною підвалиною міжнароднополітичної потужності Сполучених Штатів. Вони вагомо
впливають на американських діячів у сфері зовнішньої політики.
Це відбувається за п’ятьма різними напрямками: сприяючи
виробленню оригінальних ідей і варіантів політики, надаючи
готовий контингент експертів для роботи в уряді, пропонуючи
форуми для дискусій на високому рівні, інформуючи населення
США в галузі міжнародної політики й допомагаючи офіційним
органам у посередництві й урегулюванні конфліктів.
Неурядові організації також грають важливу роль в реалізації
політики м›якої сили США. Тисячі неурядових структур
щодня працюють над популяризацією США і просуванням
американських цінностей в світі. Тільки у зовнішньополітичній
діяльності бере участь близько п›ятнадцяти тисяч неурядових
організацій, всього ж їх в США близько мільйона [6].
Іншими неурядовими структурами, залученими до процесів
громадської дипломатії, є різноманітні неприбуткові організації.
Їхні зв’язки з урядом проявляються у тому, що вони можуть
створюватися з ініціативи уряду, їхня діяльність контролюється чи
координується державними органами, а джерелами фінансування
часто стають кошти державного бюджету.
Неурядові організацій є ті, що створюються за участю влади
чи близьких до влади структур. Наприклад, Національний фонд
для підтримки демократії був заснований демократичною та республіканською партіями США за участі приватних осіб. Фонд
займається підтримкою процесу переходу до демократії у різних
країнах світу, а його діяльність була схвалена Конгресом.
Неприбуткові організації, які створюються та фінансуються
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приватними особами. Яскравим прикладом таких організацій
є Інститут (фонд) відкритого суспільства, заснований
американським мільярдером Джорджем Соросом. Він працює у
більш ніж 30-ти країнах, а його декларованою ціллю є підтримка
процесів демократизації, реформ правосуддя, освіти, охорони
здоров’я, розвитку медіа у цих країнах [4].
Приватні особи та організації, не пов’язані з державною
владою та бізнесом. Такі особи виступають перш за все учасниками
громадянської дипломатії (citizen diplomacy) – неофіційної діяльності, яка спрямована на збереження миру на Землі, покращення
міждержавних відносин, на розвиток дружби, взаєморозуміння і
співробітництва між народами – тобто передусім на реалізацію
загальнолюдських цілей. Однак зважаючи на те, що ці фізичні і
юридичні особи є громадянами чи організаціями конкретних країн – вони несуть із собою певну національну, культурну, соціальну ідентичність. Робиться наголос на тому, що кожен громадянин
США, перебуваючи за кордоном, має обов’язок допомагати владі
у сфері зовнішніх зносин [5].
Безумовно, США є першими у реалізації зовнішньої політики інструментами м’якої сили. Залучаючи мозкові центри,
неурядові організації, приватні об’єднання та освітні установи для
популяризації своїх ідей, позицій, культури, мови та створення
позитивного іміджу країни.
Але у боротьбі за «уми і серця» Європа може скласти
конкуренцію Сполученим Штатам своїм соціально-економічним
розвитком, європейськими мовами, а також такими туристичними
принадами, як іспанські курорти, французьке вино, швейцарська надійність тощо. Великобританія й Німеччина лідирують з
продажу музичної продукції. Футбол, європейський вид спорту,
більш популярний в світі, ніж американський футбол або бейсбол.
Згідно щорічного звіту «М’яка сила 30» [8], що складається агентством Portland на основі опитувань громадської
думки, Америка за останні роки опустилась на 5 сходинку за
цим індексом. Лідером у 2019 році є Франція, вона ж займає
перше місце в світі за кількістю нобелівських лауреатів в галузі
літератури.
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ВИРІШЕННЯ АРБІТРАЖНИХ СПОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
МЕДІАЦІЇ
Медіація являється ефективним та гнучким засобом вирішення
спорів. Даний спір вирішується за допомогою залучення третьої
особи, яка допомагає їм прийти до правильного рішення щодо
їх спору. У сучасному активному економічному житті учасники
зовнішньоторгівельних відносин часто зустрічється х певними
проблемами. Здебільшого певні непорозуміння котрі виникають
між ними вирішуються без залучення третіх осіб або ж судових
інстанцій. Але є ситуації коли сторони не можуть вирішити данний
спір самі. На допомогу у цьому випадку може прийти такий засіб
вирішення спору, як медіація. Беручи до уваги розрибки у цьому
напрямку Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольму,
яка розробила Регламент процедури, що стосується медіації.
Даний спосіб вирішення спорів зостосовується як у судах так і
арбітражах. Вибравши медіацію сторони автоматично вибирають
дешевий та швидкий метод вирішення спору. В основному
залишаючи свої партнерські стосунки на майбутнє.
Медіаційні спори тривать в середньому від одного до трьох
днів. Проте є випадки коли вони тривають довше. Слухання
побудовані на тому, що сторони в добровільному порядку
приймають участь під час усього періоду. Великою перевагою
є те, що неважливо на якому етапі відбувається слухання, воно
може в любий час бути зупиненим та продовженим або за
допомогою суду чи арбітражу.
На відміну від вибору розгляду справ у суді, розгляд
спору за допомогою медіації є конфіденційним. Також
заборонено розголошувати отриманий результа у ході вирішення
спору. Щодо переваг також варто віднести те що, у Регламенті
міститься стаття, щодо призначення арбітром медіатора, який

182

може укласти між сторонами мирову угоду у формі арбітражного
рішення. Таким чином мирова угода може бути трансформована
в арбітражне рішення , яке в подальшому підлягає примусовому
виконанню. Стороно залучаются до повноцінного управління
процесом. Медіатор насамперед допомагає сторонам прийняти
взаємно рішення, які в подальшому зможуть полекшити їм
розгляд, незважаючи чи він буде розглядатися у суді чи буде
розглянтий у арбітражі [1].
Щодо впровадження Регламенту, що стосується розгляду
справ за допомогою медіації то він був прийнятий у 2014 році.
Варто відзначити основні правила котрі застосовуються
під час медіації. Після того, як сторони уклали заяву щодо
посередництва, повинна бути сплачена плата, якщо плату не
сплачують то встановлюється часовий період у якому вказано
крайній термін доки сторони можуть оплатити збір. Що
стосується самого медіатора то відповідно до статті 7 Правил
медіації Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольму,
сказано що:
1) Медіатор повинен бути неупередженим та незалежним.
2) Якщо сторони не домовились про інше, медіатор не може
виступати арбітром у будь-яких майбутніх арбітражах, що
стосуються предмета спору [2].
Медіатор також може бути усунутий від розгляду спору, якщо
про це завила хоча б одна сторона. Обов’язковою складовою є те,
що сторони повинні також заплатити аванс за майбутні витрати,
які можуть виникати у ході розгляду спору. У статті 12 Правил
медіації Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольму,
сказана щодо часових рамок.
1) Медіатор, повинен старанно діяти, щоб забезпечити
проведення медіації без зайвих затримок.
2) Медіатор консультується зі сторонами, для того, щоб
встановити розклад та прийняти подальші деталі стосовно
порядку Медіації.
3) Кожній стороні надано достатньо часу щоб представити
свою сторону.
4) Якщо сторони не домовились про інше, Медіатор має право
консультуватись приватно з кожною особою [3].
Вирішення спору за допомогою медіації завершується у
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таких випадках. Якщо була прийнята мирова угода між сторонами.
Також коли Медіатор вважає, що подальше вирішення спору за
допомогою медіації навряд чи можу бути можливим і воно не
призведе до того, що спір буде вирішено. Якщо одна із сторін
напише запит письмовий, що медіацію варто припинити. Сторони
несуть солідарну відповідальність за всі платежі, та витрати.
Щодо Лондонського комерційного арбітражу, то питання
запровадження медіації у ньому було прийнято лише у 2018
році. У його регламенті вказано, що сторони повинні заздалегідь
домовитись, уклавши при цьому відповідну заяву. Щодо подачі
її то вона особливо не відрізняється від правил, що встановлені
у Стокгольмі. Потрібно разом із поданням запиту оплчувати
реєстраційни внесок. У подачі заяви варто вказати кандидатуру,
або критеріїв відбору її. Щодо решти критеріїв, то вони абсолютно нічим не відрізняються [4].
Питання медіації у міжнародному комерційному
арбітражному суді при ТПП України, далі (ІСАС), є в
стані розробки. В Україні питання медіації стоїть на етапі
популяризації. Представників ІСАС було залучено до розробки
Закону України «Про медіацію». Також завдяки представникам
ІСАС було ратифіковано Конвенцію ООН «Про міжнародні
угоди про врегулювання спорів за результатами медіації». На
2020 рік ІСАС планує надати можливість вирішувати спори за
допомогою медіації або використовуючи гібридні процедури
«арбітраж-медіація-арбітраж» та «медіація-арбітраж» [5].
Отже, підсумовуючи вище сказане можна виділити, шо
медіація побудована на мирному вирішенню спорів за допомогою
Медіатора. Щодо згоди на розгляд спору за допомогою медіації
то вона може бути викладена в основному договорі. Сторони
завжди можуть узгодити між собою питання медіації. Україна
прийнявши Закону України «Про медіацію» дає можливість
вирішувати спори позасудовими методами. Даний закон повинен
збалансувати відносини між національною судовою системою та
інститутом медіації.
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ПРАВОВА ОСНОВА СТАНДАРТІВ ТА ПРИНЦИПІВ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.
Дедалі швидшими темпами продовжує розвиватись
регіональний механізм стандартизації діяльності мас-медіа.
В сучасних умовах ведення інформаційної війни на теренах
європейського континенту стандарти діяльності засобів масової
інформації (далі – ЗМІ) відіграють надважливу роль у підтримці
загального миру та демократичних засад. Такі стандарти являють
собою сукупність правил, вимог та норм, що ухвалюються в
рамках європейських організацій. Провідною організацією
у цьому регіоні є Європейський союз (далі – ЄС). Нині він є
одним із провідних акторів на міжнародній арені, а стандарти,
що ухвалюються в рамках цього геополітичного утворення,
стають частиною законодавства більшості європейських країн.
Принципи регулювання діяльності ЗМІ в ЄС визначають основні
напрями регулювання, відображаючи закономірності розвитку
правових норм.
Визначення правових основ європейських стандартів
діяльності ЗМІ означатиме більш поступовий процес
імплементації та реалізації таких стандартів. У свою чергу це
дасть змогу осягнути зміст та необхідність таких стандартів у
різних правових системах на сучасному етапі.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше
здійснюється аналіз правових основ взаємозалежних категорій
стандарту та принципу регулювання діяльності ЗМІ в
Європейському Союзі.
Основне завдання роботи полягає в окресленні правового
поля нормативно-правових документів Європейського Союзу,
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що забезпечуюють функціонування ЗМІ на основі принципів
регулювання, а також впливають на їхній зміст, шляхом
запровадження європейських стандартів.
Виходячи із багатозначності терміну «європейський
стандарт», варто наголосити, що ми вживаємо його для
позначення стандартів, що створюються в рамках Європейського
Союзу і регулюють зміст ЗМІ, залишаючи поза увагою цього
дослідження діяльність інших європейських організацій у сфері
регулювання діяльності ЗМІ. Розуміння категорії «принципу
регулювання» зводиться до форми впливу на зовнішній вимір
функціонування та існування ЗМІ (як послуги) у суспільстві.
Для розкриття кореляції стандартів та принципів регулювання
у сфері ЗМІ варто звернутись до компетенції Союзу, адже вона в
цьому контексті відіграє першочергове значення. Європейський
союз має широкі повноваження з визначення змісту законодавства
і політики держав-учасниць ЄС щодо економічних аспектів масмедіа. Саме тому ЄС може вживати заходів, що спрямовані на
сприяння свободі надання послуг, в тому числі медіа-послуг.
Проте згідно з установчими договорами ЄС, діяльність ЗМІ
не відноситься безпосередньо до компетенції Союзу. Норми
первинного права ЄС, присвячені аудіовізуальним ЗМІ, не
сприяють гармонізації законодавства (ст. 167 ДфЄС), проте,
виходячи з суспільної значущості й економічної важливості
сфери ЗМІ, держави-члени ЄС вирішили здійснити гармонізацію
в цій сфері, розглядаючи діяльність ЗМІ лише як послуги, тобто
економічну діяльність – а у цій сфері ЄС володіє повноваженнями
з гармонізації національного законодавства. Тобто ЄС може
створювати принципи регулювання діяльності ЗМІ. Більш того,
норми Договору про Європейський Союз щодо конкуренції дають
Європейській комісії право регулювати процеси концентрації та
надання державної допомоги, в тому числі й у сфері мас-медіа [1].
Через те, що компетенція ЄС в культурній сфері є обмеженою,
Союз не може встановлювати стандарти щодо змісту ЗМІ, але
ЄС активно впливає на їхню реалізацію та побічно впливає на
їх формування шляхом встановлення принципів. Як зазначалось,
в установчих документах ЄС немає положень ні про надання
людині права на свободу самовираження, ні про повноваження
ЄС регулювати сферу медіа [2, с. 21]. Проте можна стверджувати,
що з положень Договору про ЄС витікають повноваження Союзу
з розроблення стандартів та принципів, а також встановлюється
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предметна компетенція у цій сфері.
Беззаперечно, значення Хартії ЄС про основні права у сфері
реалізації свободи слова важко переоцінити. У рамках цього
документу закріплено стандарт свободи вираження думок та
інформації, яке включає «свободу дотримуватися своїх поглядів,
одержувати або передавати інформацію чи ідеї без втручання з
боку органів публічної влади і незалежно від кордонів». До того
ж, на відміну від інших міжнародних документів прямо закріплено також те, що це право включає «поважати свободу і плюралізм
засобів масової інформації» (ст. 11 п. 2). Саме з цього документа
випливають найважливіші стандарти діяльності ЗМІ.
Серед основних документів, ухвалених в рамках ЄС, які
містять принципи діяльності ЗМІ, найвагомішими є: Директива
про аудіовізуальні медійні послуги від 2010 року, Директива
ЄС «Телебачення без кордонів» від 1989 р., Стратегія «Європа –
2020» та ін.
Аудіовізуальний сектор в Європі набув зовсім нової форми
наприкінці 1980-х років, що пов’язано зі швидким технічним
прогресом, у тому числі зі зростанням кабельної трансляційної
мережі, збільшенням кількості телекомунікаційних супутників та
появою перших європейських супутників прямої телетрансляції
[3].
У 1984 р. Комісія ЄС оприлюднила Зелену книгу «Створення
спільного ринку мовлення», якою було запропоновано проект
Директиви «Про транскордонне телебачення» та визначено
обриси концепції спільного мовлення. Ключовим положенням
цього документа у контексті предмета дослідження стало те,
що Договір про заснування Європейського Співтовариства
відноситься не тільки до економічної діяльності, але також «до
всієї діяльності, що здійснюється за винагороду, незалежно від
того, чи здійснюється вона в економічній, соціальній, культурній,
спортивній або будьякій іншій сфері» [4].
Це призвело до необхідності встановлення єдиного підходу до
регулювання аудіовізуальних ЗМІ та прийняття Директиви Ради
№ 89/552/ЄЕС «Про координацію деяких положень, визначених
законодавством, нормативно-правовими чи адміністративними
актами в державах-членах щодо ведення телерадіомовної
діяльності» (1989 р.), яка сприяла встановленню загального
підходу до правового статусу європейського аудіовізуального
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продукту, запровадивши систему спеціальних квот (принаймні,
половина програм мовників була європейського походження)
та визначивши стандарт, якого всі європейські мовники повинні дотримуватися. Крім того, ухвалено Директиву 97/36/ЄC та
Директиву 2007/65/ЄС «Про аудіовізуальні медіа-послуги».
Остання вносить зміни й доповнення до Директиви Ради
89/552/ЄЕС про координацію деяких положень, визначених
законодавством, нормативно- правовими чи адміністративними
актами в державах-членах щодо ведення телерадіомовної
діяльності» від 2007 р., та Директиви 2010/13/ЄС Європейського
парламенту та Ради «Про узгодження деяких положень, встановлених законом, правилами або адміністративними діями у державахчленах, що стосуються надання аудіовізуальних медіа-послуг
(Директива про аудіовізуальні медіа-послуги)» від 2010 р., яка
скасувала попередні директиви, кодифікувавши їх норми (чинна
донині).
ХХІ століття характеризується спробами здійснити
максимальну дерегуляцію ЗМІ у зв’язку з появою та значним поширенням інтернет-технологій [5]. Нині основну нормотворчу увагу
в ЄС зосереджено на державній підтримці суспільного мовлення
та плюралізмі мас-медіа, спостерігаємо активізацію європейської
інформаційної політики, вектор регулювання якої все більше
схиляється до інформаційного суспільства та електронних послуг, що відображається в Директиві 98/48/ЄС «Про прозорість
послуги в інформаційному суспільстві», Директиві 2009/136/
ЄC «Про універсальне обслуговування і права користувачів, що
стосуються мереж та послуг електронних комунікацій» (Cookie
Directive) тощо. У рамках «Ініціативи і2010» зазначено про
«потребу комплексного підходу до інформаційного суспільства та
політики щодо аудіовізуальних ЗМІ в ЄС». Ця норма дає підстави
вважати про можливе розшмрення компетенції Європейського
Союзу у сфері ЗМІ, враховуючи створення інформаційного
суспільства [6].
Отож, ЄС має повноваження формувати висхідні принципи
діяльності ЗМІ як суб’єктів господарювання. На рівні ЄС ЗМІ
були визнані частиною вільного руху товарів, послуг, капіталу.
Проте в Хартії основних прав та свобод знаходимо норми, що
впливають на формування стандартів діяльності ЗМІ.
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Запобігання гендерному обумовленому насильству є однією
з важливіших функцій України у сфері захисту прав людини
та забезпечення гендерної рівності. Вони витікають із міжнародних зобов’язань та співпраці з Радою Європи, ООН (UN
Women, UNDP), Національним демократичним інститутом
(NDI), Агентством США з міжнародного розвитку (USAID),
Шведським агентством міжнародного розвитку (SIDA), котрі
активно підтримують інститути української держави у створенні
та реалізації політики гендерної рівності, у посиленні співпраці
з організаціями громадянського суспільства (NGOs), збільшення
кількості жінок, які беруть участь у політичному житті країни.
Найважливішим інструментом захисту прав жінок є
Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок (CEDAW), яка була підписана в 1981 р. Цю Конвенцію
часто називають «біллем про права жінок». CEDAW створює
основу для держав, які ратифікували Конвенцію. У Конвенції
проголошені фундаментальні принципи для повноцінного
функціонування суспільства в державі без гендерно обумовленого
насильства. «Взяти всі відповідні заходи, включаючи заходи у
сфері законодавства та тимчасові спеціальні заходи, щоб жінки
могли користуватися всіма своїми правами людини та основними
свободами.» (стаття 7) [1].
Україна підписала Конвенцію 17 липня 1980 року,
ратифікувала її – 19 грудня 1980 року [4]; Факультативний прото-
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кол до Конвенції Україна ратифікувала 5 червня 2003 року.
Підтримка процесу CEDAW також є ключовим фактором у
прискоренні позитивних змін у сфері ґендерної рівності в рамках
Програми на період до 2030 року, зокрема, щодо реалізації п’ятої
Цілі сталого розвитку – досягнення ґендерної рівності.
У загальному контексті діяльності ООН і в тісній співпраці
з ООН-Жінки і Системою ООН в Україні, ПРООН в Україні
підтримує роботу Ґендерної стратегічної платформи – коаліції,
що об’єднує понад 45 жіночих і правозахисних організацій,
які підготували Восьмий альтернативний періодичний звіт про
становище жінок в Україні.
ПРООН також підтримує ґендерну рівність в Україні в
багатьох інших аспектах. Пропагування ґендерної рівності та
розширення прав і можливостей жінок посідає ключове місце в
мандаті ПРООН. У всьому світі ПРООН приділяє особливу увагу
жінкам, які стикаються з численними проявами дискримінації
у різних сферах. В українському контексті це також означає
надання стратегічної підтримки тим людям, які в непропорційно
великій мірі потерпають від нинішньої економічної кризи і
збройного конфлікту – жінок і дівчат, що проживають у сільській
місцевості, або були переміщені внаслідок конфлікту. Завдяки
адресній підтримці від ПРООН в 2016 році понад мільйон жінок,
зокрема жінок-переселенок, скористалися перевагами програм
ПРООН для вирішення соціально-економічних проблем жінок
у сільській місцевості. Близько 500 підприємств, якими керують
чи володіють жінки, отримали від ПРООН підтримку в розвитку
бізнесу, а також технічно-фінансову підтримку для бізнесасоціацій, а понад 1 000 внутрішньо переміщених жінок знайшли
роботу. [3]
Іншим важливим документом в сфері запобігання та протидії
насильства над жінками та домашньому насильству є Конвенція
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і
домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, або
Стамбульська конвенція, яка була відкрита для підписання 11
травня 2011 року у Стамбулі, Туреччина.
Метою Конвенції є попередження насильства, захист
постраждалих та «покінчення з безкарністю злочинців».
Стамбульська конвенція містить механізми захисту людини, щодо
якої здійснене насильство. Ратифікація Стамбульської конвенції
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дозволила би експертам Ради Європи контролювати, як Україна
виконує взяті на себе зобов’язання, також Україна матиме право
вимагати посилення відповідальності для кривдників українських
громадянок за кордоном. Крім того, це дає можливість вимагати
відповідальності для кривдників-українців, які переховують за
кордоном.
Хоча Україна не ратифікувала Конвенцію Ради Європи про
запобігання та протидію насильству над жінками та домашньому
насильству, протягом 2017 року були внесені відповідні
зміни до законодавства України. Наприклад, Верховна Рада
встановила кримінальну відповідальність за домашнє насильство
та запровадила механізми для захисту жертв фізичного,
психологічного чи економічного насильства [3].
З 2007 року існують нормативно-правові акти, спрямовані на
боротьбу з насильством над жінками та насильством в сім›ї, які є
головними цілями механізмів гендерної рівності на регіональному
та місцевому рівнях.
Україна також перебуває у процесі європейської інтеграції,
а гендерна рівність є одним із головних принципів, цілей та
напрямків діяльності Європейського Союзу. ЄС прийняв низку
документів у галузі гендерної рівності, зокрема План дій ЄС
щодо гендерних питань на 2016-2020 роки [2].
План дій щодо гендерних питань ЄС базується на трьох
тематичних та четвертих горизонтальних напрямках, які
вирішують інституційні виклики ґендерного підходу. Три
тематичні області:
- забезпечення фізичної та психологічної цілісності дівчат і
жінок;
- просування соціальних та економічних прав / розширення
прав та можливостей дівчат та жінок;
- підвищення права голосу дівчат і жінок та їх участь.
Виходячи з загальних рекомендацій, ухвалених Комітетом
ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок №1-37, у
сфері розширення прав і можливостей жінок, Україні було
рекомендовано прийняти глобальну стратегію, засновану
на цілеспрямованих заходах, включаючи освіту, сприйняття
ґендерних питань та спеціальні заходи, включаючи тимчасові,
для забезпечення призначення жінок на посади органів влади
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для прийняття рішень на національній та місцеві рівні на рівних
з чоловіками. Ще одна важлива рекомендація Комітету, яка
потребує уваги української влади на всіх рівнях, - визначити
причини неефективного виконання існуючих тимчасових заходів
та прийняття законів, спрямованих на заохочення застосування
тимчасових спеціальних заходів, що стосуються громадськості та
приватний сектор.
Якщо говорити про національне закондавство України, то
можна виділити те, що серед основних нормативно-правових
актів, спрямованих на реалізацію жінками і чоловіками своїх
рівних прав і можливостей, є Конституція України, яка закріпила
рівність прав жінки і чоловіка. Так, відповідно до статті 24
Конституції України громадяни мають рівні конституційні права
і свободи та є рівними перед законом.[5;] Рівність прав жінки і
чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками
можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у
здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за
неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок,
встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають
жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим
захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і
дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших
пільг вагітним жінкам і матерям.
Гендерне законодавство окрім Конституції України також
складається з таких законодавчих актів, як Кодекс законів про
працю України, Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс
України та Кримінальний кодекс України, закони України
про освіту, пенсійне забезпечення, державну допомогу сім’ям
з дітьми, охорону праці, Основи законодавства України про
охорону здоров’я та інші. Проте, незважаючи на існування
значної кількості законодавчих актів, що містять гендерний
аспект, необхідним було прийняття спеціального законодавчого
акту з гендерної проблематики. У зв’язку з цим, Верховною Радою
України 8 вересня 2005 року було прийнято Закон України „Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”.
Вказаний закон був прийнятий на розвиток вказаних положень
Конституції України. Можна сказати, що Закон України „Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” став
основоположним нормативно-правовим актом, що спрямований
на досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх
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сферах життєдіяльності суспільства та ліквідації дискримінації
за ознакою статі.[6;]
Проте, Україна приєдналася не до всіх існуючих міжнародних
договорів, що сприяють запобіганню та протидії гендерно
обумолвеному насильству, і практика дійсного застосування
законодавства про гендерні відносини в Україні залишає бажати
кращого.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ САМОБУТНЬОГО
ЗВЯЗКУ КОРІННИХ НАРОДІВ З ЗЕМЛЕЮ ТА
ЕКОЛОГІЧНИМИ РЕСУРСАМИ В ТРИБУНАЛАХ
Незважаючи на те, що вимоги щодо самобутнього зв’язку
прав людини та екологічних знадіб застосовуються судами, вони
частіше цитуються, ніж застосовуються в той спосіб який можна
назвати безпосереднім. Суди визнають унікальний зв’язок між
корінними народами та навколишнім середовищем, та визнають,
що цей зв’язок призводить до появи (створення) конкретних прав.
Проте, розгляд справ свідчить про те, що корінні народи частіш
за все звертаються до суду для визнання прав, які не пов’язані з
цим зв’язком.
Однією з найвідоміших заяв про екологічні права корінних
народів було рішення Міжамериканського суду з прав людини від
2001 року в справі Громада Майагна (Сумо) Авасі Тінгні проти
Нікарагуа[1]. Справа стосувалася рішення Нікарагуа в 1996 році
про надання тридцятирічної поступки, дозвіл на використання
62,000 гектарів деревини, дочірньою компанією корейської компанії в районі, який зазіхає на землі, які відносяться до громади
Майагна в одному з східних автономних районів країни. Громада
Майагна заявила, що нездатність Нікарагуа розмежувати їх землі
комуни та рішення про надання поступки без згоди громади
порушили права власності, які гарантовані відповідно до статті
21 Американської Конвенції з Прав Людини.
Суд погодився, вважаючи, що громадські узуфруктні права на
власність відповідно до статуту, що регулює атлантичні регіони
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Нікарагуа, мали бути дотримані, незважаючи на те, що землі
громади не були визначені.
Досягнувши свого висновку, суд приділив увагу свідченням
про взаємозв‘язок Авас Тінгні з землею. Антрополог та соціолог
Рудольф Ставенхаген надав щодо його такі свідчення:
“Взаємовідносини між корінними народами та землею
є важливим зв‘язком, що забезпечує та підтримує культурну
ідентичність цих народів. Варто розуміти, що земля є не просто
головним інструментом в сільськогосподарському виробництві,
але частиною географічного та соціального, символічного та
релігійного простору, з чим пов‘язана історія і теперішня рушійна
сила народів”.
Суд відзначив це свідчення та визнав зв›язок між корінними
громадами та навколишнім середовищем, вважаючи, що «тісні
зв‘язки корінних народів з землею повинні бути визнані та
сприйняті як фундаментальна основа їх культур, їх духовного
життя, їх цілісності та економічного виживання».
Проте даний випадок було визнано й вирішено як претензія
щодо колективних прав власності - незважаючи на духовну
важливість землі для громади Майагна. Основною проблемою
Аваса Тінгні була нездатність держави розмежувати землі
корінних народів та використання неоднозначного статусу про
надання поступок без консультацій. Якби такий статус був
наданий, контроль за їх землями та виключення правопорушників
були б питанням загального права власності. Навіть тоді, коли
держава зберігає залишкові права на ресурси, здійснення
сервітутного права для доступу до ресурсів (в цій справі
деревина) знову є стандартною проблемою права власності.
Особливий зв›язок громади Майагна з землею, допомогли суду
затвердити право на демаркацію, а також відзначити потенційні
збитки для громади через безперешкодні лісозаготівельні роботи,
проте більш важливі наслідки безпосереднього зв›язку Авасі
Тінгні з землею та навколишнім середовищем не були відзначені.
Потенційні збитки та порушення були матеріальними; і хоча
факт безпосереднього зв›язку між Авасі Тінгні та землею допоміг
громаді отримати основу для оскарження збитків, унікальний
характер зв›язку не був критичним для цього результату. Навіть
нездатність консультуватися може розглядатися як така, що
порушує права й інтереси, які не є унікальними для корінного
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населення, та не залежать від унікального зв›язку з землею.
Також, одним з прикладів застосування цього принципу є
справа Міжамериканської комісії з прав людини, з питанням щодо
зазіхання на традиційні території, у виді петиції поданої Центром
правових ресурсів індіанців та культурною радою Толедо Майа
від імені Мопана і Кеккі Майа південного Белізу проти уряду
Белізу в 1998 році. Петиція стверджувала про те, що держава
порушила Американську декларацію прав корінних народів,
надавши поступку в лісозаготівлі та нафті, які знаходяться на
традиційних землях Майа, «іншими словами, не змогла адекватно
захистити ці землі»[2]. Стверджувалося, що нездатність держави
визнати і забезпечити територіальні права Майа, «погано вплинуло на навколишнє середовище, від якого залежить існування народу Майа, поставили під загрозу народ Майа та їхню культуру,
та погрожувало спричинити подальшу шкоду в майбутньому.
Майа Белізу тримали землі колективно за традиційною
системою володіння, яка існувала поруч із системою резервацій,
яка була встановлена британською колоніальною адміністрацією,
і продовжила застосовуватися після набуття незалежності в 1981
році[3]. Відповідно до петиції стверджувалося, що «звичаєві
моделі землеволодіння общини Майа виходять далеко за межі
кордонів резервації». Заявники також стверджували, і комісія це
підтримала, що заявники були «нащадками чи родичами племен
Майа, які населяли цю територію, принаймні ще за часів Європейської колонізації.
Комісія зазначила, що «корінні народи мають безпосередній
зв’язок з землями та ресурсами, які традиційно зайняті та
використовуються ними, як невід’ємною складовою їх фізичного
та культурного виживання». Вона також зазначила, що «для
корінних громад, зв’язок з землею має як матеріальний так і
духовний елемент, який вони повинні повністю мати можливість
використовувати, задля збереження своєї культури, спадщину та
передання її майбутнім поколінням».
Комісія процитувала Міжамериканський суд в справі
Авас Тінгні щодо «тісних зв’язків корінних народів з землею»
підкреслюючи, що права власності корінних народів не
обмежуються «тими майновими інтересами, які визнані
державами, чи які є визначеними національним законодавством»,
але замість цього мають «автономне значення в міжнародному
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праві прав людини». Це говорить про те «що общинна власність
корінних народів, яка виникає і яка ґрунтується на звичаях та
традиціях корінних народів» та вимагає «спеціальних мір для
забезпечення визнання безпосереднього та колективного інтересу,
який корінні народи мають щодо володіння та використання
своїх традиційних земель та ресурсів».
Комісія підсумувала, що люди Мопан та Кекчі Майа
«продемонстрували права на спільну власність», та нездатність
держави демаркувати та захищати їх територію – чим порушено
Статтю XXIII Американської декларації прав корінних народів.
Дозволи на лісозаготівлю та видобуток нафти були надані
без попередньої консультації та «спричинили екологічний
збиток». Комісія зробила висновок, що ці помилки порушили
не тільки права на власність Беліз Майа, але й спричинили расову дискримінацію, й таким чином порушили права Майа щодо
рівноцінного захисту відповідно до статті II Американської
Декларації прав корінних народів. Так само як і в Авас Тінгні,
унікальний зв’язок з землею був дуже важливий для Комісії та
підтвердив їх висновок, що колективні права Беліз Майа були
порушені. Але знову, рішення поширювалося лише на скаргу
щодо демаркації, позначення та попередньої консультації - ті
основні права власності, якими володіють всі люди, а не тільки
некорінні народи.
Завершальним
прикладом
використання
принципу
самобутнього зв’язку є справа з Фінляндії. У 1992 році, Ілмарі
Лансман та інші селекціонери оленів етнічного походження Самі,
всі члени Комітету пастухів Муоткатунтурі (далі - Пастухи),
поскаржилися до Комітету ООН з прав людини, про те, що
майбутній договір Центральної лісової ради Фінляндії дозволить
добувати камінь на тій стороні гори, яку вони вважають
священною, та транспортувати його навпростець «через складну
систему огорожі для оленів» і вздовж дороги через територію, на
яку традиційно претендують Пастухи, в такий спосіб порушуючи
їх права відповідно до статті 27 МПГПП[4]. Незважаючи на те,
що Фінляндія заперечувала право власності щодо традиційних
земель Самі, не було жодних заперечень проти того, що дії матимуть вплив на землі, які традиційно використовуються Пастухами.
Вони стверджували, що ділянка кар’єру «є священним місцем
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відповідно до стародавньої релігії Самі», й дозволяючи добування
та транспортування, як вони стверджували, порушуватиме «їх
право користуватися своєю власною культурою, яка традиційно
була, та залишається в основному заснованою на оленярстві».
Фінляндія відповіла, що національний дозвіл надійшов після
надання місцевого дозволу від комітету місцевого самоврядування
Ангелі, та запевнила, що Пастухи та всі інші мешканці громади
були належно проконсультовані. Ступінь екологічної шкоди від
видобутку каменя та його транспортації також були обговорені.
Фінляндія визнала, що «концепція культури відповідно до статті
27 передбачає певний захист традиційних засобів для існування
для національних меншин та може трактуватися як охоплення
засобів для існування та пов’язаних з цим умов, оскільки вони
є суттєвими для культури та необхідні для її збереження». Вона
також визнала, що «концепція культури в статті 27 включає
випасання оленів як «істотну складову культури Самі». Однак
держава стверджувала, що запланований видобуток каменю
торкнеться дуже незначної частини землі (близько 2,5 гектарів) і
тому «не вплине на репродуктивну можливість пасовищ».
Фінляндія стверджувала, що розведення оленів захищено
національним законодавством і що місцеві чиновники приділяють
«особливу увагу» наданню дозволу «щоб уникнути порушення
оленярства в регіоні».
Вона також зазначила, що дозвіл держави, виданий відповідно
до місцевого дозволу, вимагає застосування заходів більш
м’якого впливу на навколишнє середовище, а також, про те, що
договір поклав відповідальність на підрядника за будь-які значні
екологічні «чи інші» збитки спричинені видобувними роботами,
та може бути скасований, якщо «видобування корисних копалин
буде мати непередбачуваний шкідливий вплив на екологію. На
додаток до цих заходів захисту, Фінляндія стверджувала, що
вплив видобувної діяльності не загрожуватиме «виживанню
та подальшому розвитку культурної, релігійної та соціальної
ідентичності» Самі, що є головним значенням статті 27. Пастухи,
як вона стверджувала, могли б «продовжувати оленярство і не
змушені відмовлятися від свого способу життя».
Після розгляду цих претензій, Комітет з прав людини визнав
беззаперечним те, що Пастухи є меншиною за статтею 27, з правом
користуватися власною культурою, і що «розведення оленів
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є важливою частиною їх культури». Також Комітет встановив,
що гора «продовжує мати духовне значення, що відноситься
до культури Самі», та відзначив занепокоєння Пастухів «що
на якість забитого північного оленя може негативно вплинути
порушення навколишнього середовища». Проте, Комітет не
знайшов порушення статті 27, оскільки зважив, що вплив
видобувних робіт був мінімальний, і що пастухи були достатньо
проконсультовані щодо процесу видачі дозволів та укладання
контрактів місцевими та національними органами.
Важливо, що Комітет відмовив у вимозі Фінляндії про
«межі оцінювання», коли за питання постають культурні права
відповідно до статті 27, замість того, щоб покладатися на свої
висновки про те, що сфера діяльності була достатньо руйнівною
для культури Самі, і про те, що Пастухи отримали можливість
брати участь у процесі[5]. Проте він застеріг, що майбутній видобуток має бути «виконаний таким чином, щоб Пастухи продовжували отримувати користь від оленярства» та зазначив, що
значення розширення видобувних робіт в районі Ангелі «може
становити порушення прав Пастухів відповідно до статті 27,
зокрема щодо права слідувати власній культурі».
Тут, як і в міжамериканських справах, можна побачити, що
трибунал стверджує про особливий зв’язок і все ще істотно
відходить від традиційних майнових претензій - в даному
випадку, більше за характером перешкод - і права на попередню
консультацію. Комітет мав можливість визнати, що унікальний
характер відносин Самі з горою та їх практика випасання вимагає
особливої уваги або створює можливість надзвичайно великої
шкоди, але Комітет не зробив цього.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОКУРОРА МІЖНАРОДНОГО
КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ
Дослідження правового статусу Прокурора Міжнародного
Кримінального Суду на даний час є дуже актуальною темою
для України. На даний момент Офіс Прокурора Міжнародного
Кримінального Суду попередньо вивчає ситуацію та матеріали
переданих нашою державою, щодо 16 вчинених міжнародних
злочинів, під час мирних протестів на Майдані Незалежності з
21 листопада 2013 до 22 лютого 2014 р., та в окремих районах
Донецької та Луганської областей тобто: умисний збройний
напад, такий напад може спричинити випадкову смерть чи тілесні
ушкодження цивільного населення (ст. 8(2) (B) (IV) Римського
статуту), а також подій, які мали місце в Автономній Республіці
Криму з 20 лютого 2014 р. То ми можемо сказати що проблема
визначення правового статусу Прокурора Міжнародного
Кримінального Суду є достатньо новою.
Але необхідно підкреслити, що дії які відбулися на сході
у центрі та сході України наприкінці 2013 - початку 2014 рр.
натякає про потребу актуалізації всіх питань, які пов›язані із
удосконаленням співпраці України і Міжнародного кримінального
суду, належного усвідомлення потреби ратифікації Римського
статуту та внесення відповідних змін до чинних нормативноправових актів України, до Конституції України.
У наші часи, Міжнародне Кримінальне Право, неможливо
уявити без певних та відповідних договорів, що закріплюють
норми, якими повинні користуватися міжнародне співтовариство.
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Ця галузь бере початок з моменту створення деяких принципів,
які були закладені в Статуті Нюрнберзького трибуналу, а
надалі закріплювались Статутом Організації Об’єднаних Націй.
Статут Міжнародного кримінального суду є найбільш повним
джерелом міжнародного кримінального права, в преамбулі
якого підтверджуються принципи, перераховані в Статуті ООН.
Зокрема, МКС почав працювати у 2002 році і, незважаючи на
короткий строк діяльності, вже показав свою ефективність у
кількох справах. Стаття 5 (1) (d) говорить, що Міжнародний
кримінальний суд має юрисдикцію над усіма серйозними
міжнародними злочинами [1].
Злочинами, що підпадають під юрисдикцію МСК, є геноцид,
злочини проти людяності, воєнні злочини та інші. МКС не
замінює національні суди, навіть якщо йдеться про найсерйозніші
злочини за міжнародним правом, що входять до його юрисдикції.
Важливо відзначити, що Суд може здійснювати свою юрисдикцію щодо злочину, вчиненого державою-учасником, тільки в тому
разі, якщо держава-учасник раніше не заявила про невизнання
такої юрисдикції шляхом надсилання відповідної заяви Секретареві Суду. Необхідно зазначити, що стосовно держави, яка не є
учасницею Римського статуту, Суд не може здійснювати свою
юрисдикцію за будь-яким злочином, скоєним громадянами цієї
держави або на її території.
На практиці суд робить висновок, а саме двосторонні угоди з
державами встановлюють межі для прийняття засуджених осіб.
Ці домовленості мають відповідати Римському статуту та бути
підписані главою держави перебування засудженого.
Виконання вироку має обов’язкову силу для держави, де
буде перебувати злочинець. Держава не може змінити його
або звільнити ув’язненого до закінчення терміну ув’язнення.
Виконання вироку підлягає нагляду з боку Суду та має
відповідати загальноприйнятим міжнародним договірним
стандартам у поводженні з ув’язненими. Ця домовленість є
балансом між національним законодавством держави виконання
вироку та загальноприйнятими міжнародними стандартами в
сфері прав людини. Вдосконалення механізму застосування
відповідальності сприятиме зменшенню кількості ухилень від
відповідальності за міжнародні правопорушення [3, с. 251].
Вітчизняна правова наука досі не дала відповіді на перелік
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певних питань, серед яких – можливі шляхи імплементації РС до
національного законодавства України. У квітні 2014 року Україна передала під юрисдикцію Суду події, що відбувались у нашій
державі у листопаді– грудні 2013 року та січні–лютому 2014 року.
Уряд України відповідно до статті 12 (3) РС зробив дві заяви
про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду
щодо злочинів на українській території. 25 квітня 2014 року
прокурор Міжнародного кримінального суду розпочав попередню
оцінку ситуації в Україні. На стадії попередньої оцінки немає
жодних обставин, які б перешкоджали співробітництву України
та МКС. Водночас КПК України містить деякі прогалини, які
перешкоджають співробітництву на стадії розслідування та
кримінального переслідування.
Отже, співробітництво між Україною та МКС потребує
закріпленя на національному рівні. Уряд України встиг підготував
проєкт закону, який містить певні необхідні зміни до КПК та КК
України, але, на жаль, він був заблокований Комітетом Верховної
Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності.
Прийняття ВРУ проєкту Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо співробітництва
з Міжнародним кримінальним судом», реєстр. № 7179 (далі –
законопроєкт № 7179) [4], покликане створити належне правове
підґрунтя для міжнародного співробітництва України з МКС.
На жаль, перспективи прийняття законопроєкту № 7179
натепер є песимістичними: 1) проти прийняття законопроєкту
висловилося ГНЕУ [5]; 2) Комітет ВРУ з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності (далі – Комітет)
на своєму засіданні 14 березня 2018 року ухвалив рішення
повернути текст законопроєкту на доопрацювання суб’єкту права
законодавчої ініціативи [6].
Зазначимо, що злочини, які потрапляють до юрисдикції
МКС, є доволі обгрунтованою загрозою для міжнародного
миру та безпеки. Але в умовах регіональної нестабільності та
ускладнення геополітичної обстановки, необхідна подальша
наукова діяльність із розробки та прийняття міжнародних
договорів для вирішення різних практичних питань. Доцільно
вирішити питання та нарешті визначитись Україні, чи потребуе
наша Держава співпраці з Міжнародним Кримінальним Судом і
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необхідність ратифікації Римського стуту.
Позбавлення наявних перешкод для здійснення ратифікації
ВРУ Римського статуту та імплементації його положень нашою
державою мають стати справді одними з пріоритетних завдань
для чинних органів державної влади.
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Актуальність статті полягає в тому, що у сучасному світі
особливого значення набувають механізми саморегулювання,
коли суб’єкти суспільних відносин мають можливість самостійно
встановлювати правила поведінки і контролювати їх дотримання.
Зростання активності та відповідальності учасників правових
відносин дозволяє державі делегувати частину своїх повноважень
у певних сферах інститутам громадянського суспільства.
Зарубіжний досвід свідчить про те, що вирішення і врегулювання
правових спорів відноситься саме до однієї з таких сфер. Так, при
аналізі підсумків судових реформ, проведених у другій половині
ХХ століття в багатьох країнах, зверталася увага на необхідність
загальної відмови від «державного патерналізму» (коли вирішення
правових спорів здійснюється виключно в ході правозастосовної
діяльності, шляхом прийняття відповідного обов’язкового для
виконання рішення) і переходу до «плюралістичного підходу»,
тобто визнання необхідності забезпечення конфліктуючим особам
права вибору способу врегулювання їх розбіжностей шляхом
надання можливості використання примирних процедур. Цій
проблематиці приділяється увага на рівні Організації Об’єднаних
Націй, Європейського Союзу, Міжнародного банку реконструкції
та розвитку, Міжнародної торгової палати. Перехід нашої країни
до ринкових економічних відносин, правове регулювання
яких здійснюється на основі якісно нового законодавства
більшою мірою відкриває широкі можливості для використання
недержавних форм вирішення конфліктів, що відповідно
дозволить істотно розвантажити державну судову систему. Ці
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способи розглядаються як альтернатива державному правосуддю
і тому називаються альтернативними формами вирішення спорів
(Alternative Disput Resolution – ADR).
Основними завданнями наукового дослідження є:
- дослідження сутності медіації та її міжнародно-правові
стандарти;
- аналіз деякі аспектів медіації у цивільних та комерційних
справах, як складова політики;
- дослідження медіації як альтернативного способу вирішення
цивільних спорів;
- вивчення особливостей міжнародного досвіду медіації.
Медіація – це міжнародний загальновживаний термін, що
відповідає українському терміну „посередництво». У всьому
світі медіація є однією з найпопулярніших форм урегулювання
конфліктів.
Використання посередників для вирішення спорів
відзначається з давніх часів. Історики відзначають подібні
випадки ще в торгівлі фінікійців і Вавилоні. У стародавній Греції
існувала практика використання посередників (proxenetas),
римське право, починаючи з кодексу Юстиніана (530-533 рр.),
визнавало посередництво. Римляни використовували різні
терміни для позначення поняття «посередник» – intenuncius,
medium, intercessor, philantropus, interplator, conciliator, interlocutor,
interpres, і нарешті – mediator [5: 176]. У сучасній доктрині немає
єдиного підходу до розуміння сутності такого поняття. Воно
походить від латинського «mediare» – бути посередником.
Проте науковці по-різному дають визначення терміна
«медіація». В. Жмудь, наприклад, визначає медіацію як метод
забезпечення ефективного розв’язання проблеми відшкодування
моральної та матеріальної шкоди, що надає можливість сторонам
впливати на рішення, яке приймається у справі, допомагає зняти
емоційне напруження, а учений Х. Бесемер визначив медіацію
як технологію посередництва у вирішення конфлікту за участю
нейтральної третьої сторони, яку визнають всі сторони. На
думку Г. В. Єрьоменко, медіація – це процес переговорів, коли
до вирішення спірного питання залучається нейтральна сторона
– медіатор (посередник), яка веде цей переговорний процес,
вислуховує аргументацію сторін щодо суті спору і активно
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допомагає сторонам зрозуміти свої інтереси, оцінити можливість
компромісів і самостійно прийняти рішення, що задовольнить
всіх учасників переговорів [6].
Медіація у тій чи іншій формі існує вже не одне тисячоліття,
хоча законодавче закріплення у більшості розвинених країнах,
отримала лише наприкінці ХХ століття. Даний інститут набув
розвитку та поширення саме через великі проблеми у судових
системах, які не вдавалося вирішити інакше, ніж шляхом
запровадження додаткових ефективних механізмів врегулювання
спорів, і саме необхідність термінового вирішення проблем
судової гілки влади стало рушійною силою розвитку медіації
шляхом її нормативного регулювання та повної підтримки з боку
держави. Ефективність запровадження медіації була очевидною,
і вже з кінця ХХ століття вона почала активно поширюватися в
усьому світі [4: 110].
Перш за все, розвиток медіації розпочався у країнах англосаксонського права – США, Австралії, Великобританії, після
чого почала поширюватися і в Європі. Судова практика США,
наприклад, орієнтована на те, щоб більшість спорів вирішувалася
добровільно до суду, а суддя може перервати суд і порадити
сторонам попрацювати з медіатором. Без медіаторів у сфері
економіки, політики, бізнесу в цій країні не проходить жоден
серйозний переговорний процес.
Поширенню медіації як альтернативного засобу вирішення
спорів в США та, як наслідок, в усьому світі, передували
проблеми судової системи, питання вирішення яких гостро постав
в 1976 р. Тоді була проведена національна конференція імені Р.
Паунда «Причини невдоволеності населення адмініструванням
системи правосуддя в США». З числа матеріалів конференції слід
виділити дві доповіді, які повністю і назавжди змінили підходи до
вирішення спорів як у США, так і у багатьох інших країнах. Одну
з доповідей зробив Верховний Суддя У. Бергер, який зазначив,
що «американське суспільство досягло тієї точки, коли наша
система правосуддя – як на рівні штатів, так і на федеральному
рівні – може буквально розвалитися на частини ще до кінця цього
століття, незважаючи на значне збільшення кількості суддів і
адміністраторів та великі фінансові вливання». Він також виділив
найбільш серйозні проблеми судової системи – дуже високі судові
витрати, тривалі терміни розгляду справ, надмірна легалізація
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та формалізація процедур, що вимагають великих витрат на
юридичне обслуговування громадян, і запропонував звернутися
до неформальних альтернатив [10].
Другу доповідь зробив професор Ф. Сандер, ідея якого
полягала в тому, що в суді має бути спеціальний службовець, який
повинен попередньо переглядати позови, що надійшли до суду,
і пропонувати сторонам обрати з багатьох варіантів вирішення
спору такий, який найповніше задовольнить потреби кожної зі
сторін.
Після цієї конференції почався стрімкий розвиток медіації,
який полягав як у доктринальних дослідженнях вчених,
нормативних розробках, законодавчому закріпленні, застосування
медіації на практиці майже у всіх галузях права США, в тому
числі і у сфері публічних правовідносин, почали діяти безліч
організацій, які надавали послуги альтернативного вирішення
спорів, були засновані програми судової медіації, серед яких були
різні моделі – як добровільні, так і обов’язкові. На початку ХХІ
ст. У США вже існувала широка законодавча база для медіації,
якою було врегульовано різноманітні моменти проведення даної
процедури, а у 2001 році був прийнятий Уніфікований закон США
«Про медіацію».
У міжнародній практиці для вирішення правових конфліктів
стали застосовуватися такі примирні процедури, як: врегулювання
спору самими сторонами шляхом переговорів (negotiation);
врегулювання спору за допомогою незалежного посередника,
який сприяє досягненню сторонами угоди (mediation, conciliation);
врегулювання спору за допомогою посередника-арбітра, який
в разі недосягнення угоди уповноважений вирішити суперечку
в порядку арбітражу (med-art); врегулювання спору за участю
керівників підприємств, їхніх юристів і третьої незалежної особи,
яка очолює слухання справи (mini-trial) [12].
Медіація є ефективним механізмом для врегулювання
міжнародного спору та визнана, як така, міжнародним правом.
Паризька Декларація 1856 року [1] була однією з перших
міжнародних угод, яка закликала держав-учасників урегульовувати
їх морські суперечки засобом медіації. Друга Гаазька конференція
1907 року визнала право нейтральних держав діяти в якості
медіаторів у міжнародних спорах [2], що було підтверджено
Пактом Ліги Націй. Міжнародно-правових актів, що регулюють
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питання медіації, порівняно небагато: Європейська конвенцію
про здійснення прав дітей від 25 січня 1996 р. (Ст. 13), Мінімальні
стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються
здійснення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила),
прийняті Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН №40/33 від 29
листопада 1985 р., Декларацію основних принципів правосуддя
для жертв злочинів і зловживання владою, прийняту Резолюцією
Генеральної Асамблеї ООН № 40/34 від 29 листопада 1985 р. Слід
також виділити ряд документів Комісії Організації Об’єднаних
Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), включаючи
нижченаведені: Погоджувальний регламент ЮНСІТРАЛ від 4
грудня 1980 р. та Типовий закон ЮНСІТРАЛ від 19 листопада
2002 р. про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру.
В соціальній психології вчені розглядають медіацію як
специфічну форму врегулювання спірних питань, конфліктів,
узгодженні інтересів та/або як технологію вирішення конфлікту
за участю нейтральної третьої сторони. В той же час, в правовій
доктрині медіацією називають також процес переговорів, коли
до вирішення спірного питання залучається нейтральна сторона
– медіатор (посередник), яка веде цей переговорний процес,
вислуховує аргументацію сторін щодо суті спору й активно
допомагає сторонам зрозуміти свої інтереси, оцінити можливість
компромісів і самостійно прийняти рішення, що задовольнить
усіх учасників переговорів [9: 66].
Медіація
(посередництво)
розглядається
також
як
добровільний і конфіденційний процес розв’язання будь-якого
спору, в якому нейтральна третя особа допомагає сторонам
досягнути домовленості (згоди) в їхньому спорі шляхом
переговорів [10: 59].
Незважаючи на розмаїття точок зору щодо визначення
посередництва, більшість юристів погоджується з тим, що
вирішення проблем між сторонами, розв’язання конфлікту
при медіації здійснюється на основі переговорів за участю
нейтрального посередника [11].
Зрозуміло, що відображення питання медіації в зазначених
вище документах різниться. На відміну від документів, повністю
присвячених питанням медіації, більшість зазначених документів
лише певною мірою зачіпає питання медіації. В той же час
аналіз змісту зазначених міжнародних документів і документів
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міжнародних організацій, в тому числі в частині закріплених в
них визначень поняття «медіація» і механізмів стимулювання
інтеграції медіації в національні законодавства держав, підтвердив
високе значення, що надається на міжнародному рівні медіації,
що має істотний потенціал скорочення кількості конфліктних
ситуацій і робочого навантаження на судові інстанції, скорочення
тривалості, зниження фінансових витрат і полегшення процедур
вирішення спорів і врегулювання конфліктів в різних сферах
суспільних відносин (цивільний і арбітражний процеси,
кримінальний процес, адміністративний процес, міжнародні
відносини, сімейні та трудові спори, світова юстиція та ін.) [13: .
Висновок. Медіація є досить важливим інструментом при
вирішенні спорів, який допоможе розвантажити судову систему і
зробити її більш ефективною. Вважаємо, що в українську судову
систему є доцільним запровадження судової моделі медіації.
Адже запровадження судової форми медіації не виключає
запровадження і позасудової медіації, а сторони спору повинні
самостійно вирішувати до якого медіатора звертатися – до
судового, чи до позасудового (комерційного). Судова медіація
зможе стати ще однією, додатковою альтернативою серед
способів вирішення спорів.
Перевагами медіації є: простота, економія часу, зниження
вартості вирішення спору, можливість впливати на його результат,
конфіденційність процедури, можливість збереження або
відновлення ділових взаємин з партнерами, впливу на результат
вирішення, запобігання виникненню подібних конфліктів у
майбутньому. Медіація забезпечує сторонам кращі, бажаніші
результати, дозволяє застосувати творчий підхід для вирішення
спору. Судовий розгляд справи, навпаки, часто призводить до
виникнення ворожнечі, припинення або шкоди для подальших
взаємин сторін. Медіація дає змогу вирішити правовий конфлікт
не тільки з мінімальними затратами коштів та часу, а й на умовах,
прийнятних для обох сторін спору.
Список використаних джерел та літератури
1. Паризька Декларація 1856 року. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://avalon.law.yale.edu/19th_ century/decparis.
asp

212

2. Конвенція про мирне розв’язання міжнародних зіткнень
18.10.1907р.[Електроний ресурс].–Режим доступу: http:// zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/995_938
3. Статут ООН. [Електронний ресурс].–Режим доступу:
http://www.un.org/ru/ documents/charter/index.shtml
4. Лазаренко М. М. Імплементація медіації в правову
систему: міжнародний досвід та перспективи інституціоналізації
в Україні / М. М. Лазаренко // Актуальні проблеми міжнародних
відносин. - 2015. - Вип. 124(2). - С. 109-120
5. Бесемер Хрістофор. Медіація: Посередництво в
конфліктах / Хрістофор Бесемер – К. : Духовне пізнання. – 2004
р. – С. 176.
6. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу: Закону України
від 18 березня 2004 р. / Відомості Верховної Ради України (ВВР).
– 2004. – № 29. – Ст. 367.
7. . Кузьмина М. Юридический конфликт: теория и практика
разрешения / М. Кузьмина. – М. : Юрлитинформ, 2008. – 251 с.
8. Про концепцію вдосконалення судівництва для
утвердження справедливого суду в Україні відповідно до
європейських стандартів: Указ Президента України від 10. 05.
2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/ 361/2006.
9. Ульянова Г. О. Актуальні питання запровадження медіації
у сфері права інтелектуальної власності / Г. О. Ульянова //
Південноукраїнський правничий часопис. – 2010. – № 3. – С. 6668.
10. Кузьмина М. Юридический конфликт: теория и практика
разрешения / М. Кузьмина. – М. : Юрлитинформ, 2008. – 251 с.
11. Єрьоменко Г. Медіація як спосіб вирішення спорів
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.law.
stateandregions.zp.ua/archive/4_2017/ 6.pdf
12. Кузьмина М. Н. Медиация как альтернативная форма
разрешения правовых конфликтов. Развитие альтернативных
форм разрешения правовых конфликтов в России: практика,
проблемы, перспективы // Тезисы участников Всероссийской
конференции. Саратов. 2000 р.

213

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

УДК: 341.9
Свистуна Т. В.
Національний
Авіаційний університет
Науковий керівник – Чорнолуцьций Р.В.,
доцент кафедри
міжнародного права та порівняльного правознавства.

0000-0003-1175-1857

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИНЦИПУ
АВТОНОМІЇ ВОЛІ СТОРІН В ЗАКОНОДАВСТВІ
УКРАЇНИ

ХХ ст. слід вважати часом розквіту теорії «автономії сторін»,
коли вона почала знаходити широке практичне застосування,
отримала визнання не лише як колізійна норма, а й як принцип
міжнародного приватного права, що, у свою чергу, поставило
перед наукою міжнародного приватного права нові питання.
Одним із основних серед них є питання про характер даного
принципу.
Принцип «автономії сторін» слід визнати складовою такого
основоположного принципу цивільного права як «приватна
автономія» й характеризувати його, як принцип матеріального
права. Варто також вказати, що практика міжнародного
приватного права різних держав визначає характер «автономії
сторін» по-різному і правила його застосування закріплюють у
різних частинах законодавства з міжнародного приватного права.
В. І. Кисіль, поділяє положення про автономію волі на колізійні
та матеріальні, при цьому матеріальні належать до категорії
загальних положень міжнародного приватного права». [1: 46]
Важливість та повсюдне визнання принципу автономії волі
підтверджує його закріплення в більшості міжнародних договорів,
які компетентні регулювати зобов’язальні правовідносини.
Серед них: Гаазькі Конвенції «Про право, яке застосовується
до договорів міжнародної купівлі-продажу» 1955 та 1986 років,
Міжамериканська Конвенція «Про право, що застосовується до

214

міжнародних договорів» 1994 року тощо. Крім того, принцип
автономії волі сторін знайшов відображення в Регламенті №
593/2008 Європейського парламенту та Ради від 17 червня 2008
року «Про право, яке підлягає застосуванню до договірних
зобов’язань»
При визначенні правопорядку, застосовного до допустимості
і меж угоди про вибір права, не можуть ігноруватися ні право
суду, що розглядає комерційний спір (або місце компетентного
арбітражу, обраного сторонами), ні місце укладання угоди
про вибір права (яке в більшості випадків збігається з місцем
укладання договору). Це дозволить найбільш логічно враховувати
об’єктивно значимі обставини, що мають найтісніший зв’язок
з конкретною угодою про вибір права в конкретному спорі, що
розглядається. Аргументувати дану позицію можливо двома
доказами. По- перше, принцип найбільш тісного зв’язку є
найбільш універсальним в міжнародному приватному праві,
відображаючи прагнення до регулювання будь-яких відносин
(у тому числі і тих, що виникають у зв’язку з автономією волі)
максимально близьким до них правом. По-друге, право суду
регулює автономію волі в кожному конкретному спорі не тільки
тому, що це зручно судді, а й оскільки правова кваліфікація
відносин з іноземним елементом (а значить і допустимість
автономії волі) в конкретній справі завжди має індивідуальний
характер, що виявляється в необхідності її виконання саме на
підставі lex fori. Успішне вирішення проблеми кваліфікації угоди
про вибір права є обов’язковою умовою застосування обраного
сторонами права. Це стає очевидним у випадку, коли lex fori
взагалі не передбачає автономії волі – тоді угода про вибір права
є незастосовною в межах розгляду спору даним судом. Водночас
серед існуючих способів визначення права, що застосовується до
автономії волі сторін заслуговує на увагу варіант комбінованого
використання декількох колізійних принципів на основі принципу
найбільш тісного зв’язку, а саме врахування приписів права суду,
що розглядає спір та права місця укладання угоди про вибір
права, яким вчинення і зміст угоди про вибір права суперечити
не повинні.
На даному етапі в доктрині міжнародного приватного права
існує декілька точок зору на природу автономії волі сторін, за
якими вона розглядається як:
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1) інститут, створений національною правовою системою для
вирішення колізії законів. Воля сторін розглядається як одна з
колізійних прив’язок;
2) наслідок свободи договору, що закріплюється та
підтримується законодавством різних країн, тому автономія
волі може обмежуватися лише сферою, яка регулюється
імперативними нормами права;
3) не як колізійна прив’язка, а своєрідний спосіб регулювання
правовідносин з іноземним елементом. [2: 253]
Автономія волі відповідно до п. 5 ст. 1 Закону «Про міжнародне
приватне право» визначається як принцип, згідно з яким учасники
правовідносин з іноземним елементом можуть здійснити вибір
права, що підлягає застосуванню до відповідних правовідносин.
Отже, даний принцип реалізується шляхом вибору права, під
яким, у свою чергу, розглядають право учасників правовідносин
визначити право якої держави підлягає застосуванню до
правовідносин з іноземним елементом (п. 4 ст. 1 Закону) [3].
Однак, в дане визначення слід було б включити ряд
уточнюючих положень, які вказували б на те, що при обранні
права сторони мають діяти добросовісно, згідно з правилами
чесної ділової поведінки, не порушувати прав третіх осіб, а
обране право не має шкодити публічному порядку держави та її
імперативним нормам. Також законодавцем мають бути узгоджені
визначення «автономії волі», «вибір права» із ст. 5 Закону.
Загальною умовою застосування автономії волі сторін у
міжнародному приватному праві є ускладнення правовідносин
іноземним елементом. Досить часто в міжнародних договорах
закріплюється загальне правило, що визначає міжнародний
характер відносин. Однак можливість сторін обирати право
незалежно від наявності іноземного елемента міститься в
деяких кодифікаційних актах держав. Наприклад, відповідно
до Цивільного кодексу Квебеку 1991 року «юридичний акт,
незалежно від того, чи містить він якийсь іноземний елемент,
регулюється правом, прямо вказаним в самому акті…» (ст.
3111) [4: 354]. В інших кодифікаціях з міжнародного приватного
права іноземних держав містяться норми, які підтверджують
необхідність наявності іноземного елементу для можливості
врегулювання договору правом, обраним сторонами.
Актуальним є питання про правові наслідки відсутності
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обрання сторонами права у забезпечувальному договорі, якщо
таке право вони вже реалізували в основному договорі. На думку
автора, в забезпечувальному договорі, не дивлячись на його
акцесорний характер, слід окремо зазначати волю сторін щодо
обраного права. При укладенні забезпечувального договору
перевагу слід надавати прямо вираженій волі сторін. Тобто прямій
вказівці на вибір права, яка буде міститися в самому договорі
або окремому документі. Інакше, суд може прийти до висновку
про мовчазну волю або взагалі відсутність вибору права, що
може призвести до визначення права судом, на яке сторони не
очікували.
Важливою складовою принципу автономії волі є можливість
сторін обрати до різних елементів угоди різні юрисдикції. Це
опосередковано закріплено у ч.4 ст. 5 Закону України «Про
міжнародне приватне право», за якою «вибір права щодо
окремих частин правочину повинен бути явно вираженим».
Подібне явище називається «dépeçage», і з приводу нього існує
декілька позицій науковців. Одні експерти стверджують, що
за загальним правилом договір повинен регулюватися одним
законом, а винятками можуть виступати лише ситуації, за яких
контракт складається з кількох договорів, котрі є юридично та
економічно незалежними один від одного. Інші вказують, що
розмежовування юрисдикцій напряму пов’язана з принципом
свободи договору, який не може бути забороненим [5]. Позиції
обох груп вчених є обґрунтованими, адже, якщо слідувати
думки першої групи вчених, то розмежування юрисдикцій
може призводити до зловживання сторонами договору своєю
свободою, з метою ухилення від негативних для них положень
законодавства певної держави, а, відповідно до позиції другої
групи, ігнорування основоположного принципу договірних
зобов’язань є порушенням усталеної практики. Отже, на основі
положень національного та міжнародного законодавства, наукових
досліджень ми проаналізували правило автономії волі сторін, яке
є елементом принципу свободи договору у зовнішньоекономічних
відносинах.
Ще одна проблема правового регулювання принципу
автономії волі сторін пов’язана із дією обраного сторонами права
у часі. Адже за час існування правовідносин правове регулювання
певної держави може значно змінитися, у результаті чого сторони
чи одна з них буде значно обмежена в своїх правах (наприклад,

217

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

можуть змінитися правила обрахування неустойки або вводитися
правила, які зроблять договір чи окремі його пункти недійсними).
Сьогодні пануючою є концепція необмеженої часовими
рамками автономії волі сторін. Дана концепція підтверджується
уніфікацією в сфері договірних зобов’язань. Гаазька конвенція
«Про право, що застосовується до договорів міжнародної купівліпродажу товарів» 1986 року містять подібні положення про те, що
сторони можуть в будь-який час домовитися про підпорядкування
договору будь-якому іншому праву, окрім права, яким він
регулювався раніше, навіть якщо це було більш раннім вибором.
Однак не всі держави однозначно ставляться до такого аспекту
автономії волі, як момент часу, коли сторони можуть здійснити
вибір права. Низка країн дотримуються концепції необмеженої
часовими рамками автономії волі сторін (ФРН, Швейцарія
тощо). В інший країнах (наприклад, Угорщині) вимагається,
щоб вибір був зроблений під час вчинення правочину. В Україні
підтримується пануюча концепція щодо необмеженої часовими
рамками автономії волі. В ст. 5 Закону України «Про Міжнародне
приватне право» зазначено, що вибір права країни або зміна
раніше обраного права можуть бути здійснені сторонами у будьякий час, зокрема, при вчиненні правочину, на різних стадіях
його виконання тощо.
Таким чином, автономія волі сторін є загальновизнаним
принципом міжнародного приватного права, який відіграє
особливу роль у регулюванні міжнародних забезпечувальних
договорів. Автономія волі дозволяє реалізувати сторонам договору
свою свободу шляхом вибору норм того чи іншого правопорядку.
У зв’язку з розвиненістю даного інституту він отримав
закріплення як на міжнародному рівні, так і в законодавстві
різних держав. Сучасною тенденцією є відсутність закріплення
жорстких критеріїв щодо визначення автономії волі сторін. У
зв’язку зі стрімким розвитком міжнародних приватноправових
відносин даний інститут набуває все більшої гнучкості та його
межі постійно розширюються.
Отже, законодавство України, слідуючи передовим тенденціям
розвитку науки міжнародного приватного права, розглядає
«автономію сторін» і як матеріальний принцип міжнародного
приватного права, і як колізійну прив’язку. Однак сьогодні можна
виділити ряд проблем, які виникають у зв’язку з неповним
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врегулюванням принципу «автономії сторін» Законом України
«Про міжнародне приватне право»: у визначеннях «автономії волі»
і «вибору права» немає вказівки на специфічні якості, характерні
для даного принципу; дані визначення суперечать змісту ст. 5
цього Закону, яка встановлює загальні правила застосування
принципу «автономії волі»; законодавчо неврегульованими
залишаються проблеми дії обраного сторонами права в часі.
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ЗАХИСТ УКРАЇНОЮ СВОЇХ ІНТЕРЕСІВ У
МІЖНАРОДНОМУ СУДІ ООН В УМОВАХ
АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.
На даний момент становище України важке. На неї всупереч
нормам міжнародного права здійснила напад держава, яка
переважає її як в плані військової міці, так і в плані економічного
та політичного впливу. Російська Федерація, яка є постійним
членом Ради Безпеки ООН, застосовує увесь можливий спектр
засобів тиску на Україну. РФ використовує «тверду силу», якою
слід вважати як пряме введення військ РФ на територію України
під час анексії Кримського півострова, так і приховану економічну
та військову підтримку невизнаних республік на Сході України
в результаті яких загинуло близько 13000 осіб [1; 8]. Крім того,
були зафіксовані численні випадки застосування проти України
й так званої «м›якої сили» у вигляді російської пропаганди та
численних випадків дезінформації [2].
Своїми діями Російська Федерація порушила значну кількість
універсальних, багатосторонніх та двосторонніх договорів і
угод. Серед порушених договорів можна відзначити Статут
ООН 1945 р., Гельсінський заключний акт НБСЄ 1975 р.,
Декларацію про принципи міжнародного права, що стосуються
дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно
до Статуту ООН 1970 р., а також, звісно, Меморандум про
гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору
про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 р. (також відомий як
Будапештський меморандум), згідно з яким Росія зобов›язалася
утримуватися від загрози силою чи її використання проти
територіальної цілісності чи політичної незалежності України
(п.2 Меморандуму). Із двосторонніх договорів можна відзначити,
зокрема, Договір про дружбу, співробітництво і партнерство
між Україною і РФ від 1998 р., Договір між Україною і РФ
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про українсько-російський державний кордон від 2003 р., або,
наприклад, Договір між Україною та РФ про співробітництво у
використанні Азовського моря і Керченської протоки від 2003 р.
Загалом, за даними Міністерства закордонних справ України [3]
внаслідок самої лише анексії Криму Росією було порушено 407
двосторонніх та 80 міжнародних договорів.
Враховуючи вищезазначене, варто сказати, що для збереження
суверенітету та територіальної цілісності в умовах агресії зі
сторони РФ, Україна змушена була звертатися до різних механізмів
захисту. Такими механізмами захисту стали, у тому числі,
механізми міжнародного правосуддя. Україна подала проти Росії
вісім міждержавних заяв до Європейського суду з прав людини
через порушення Європейської конвенції з прав людини 1950 р.,
ініціювала арбітражне провадження в Арбітражному трибуналі з
морського права у зв’язку із порушенням Росією Конвенції ООН
з морського права 1982 р., визнала юрисдикцію Міжнародного
кримінального суду щодо злочинів під час Євромайдану та всіх
злочинів на території України з 20 лютого 2014 р., без крайньої
дати, а також зверталася до інших органів та установ. Природно,
Україна не могла не звернутися і до головного судового органу
ООН – Міжнародного суду ООН, тому у січні 2017 р. вона подала
позов до МС ООН щодо порушень Росією двох міжнародних
конвенцій – Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації 1965 р. та Міжнародної конвенції про
боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 р.
З часу подання позову пройшло вже три роки, а це достатньо
великий час, тому вже зараз можна робити певні висновки щодо
того, як поводять себе сторони, щодо доцільності їх аргументів,
щодо позиції, яку займає суд, а також щодо можливого результату
справ. Саме на ці та подібні питання автор наймається дати
відповіді у цій статті, комплексно аналізуючи хід справ та нові
події; наявні у відкритому доступі джерела інформації.
Враховуючи той факт, що цей позов розглядається в головному
судовому органі головної організації світу, а також те, що розгляд
справи не є завершеним і постійно з›являються все нові й нові
доводи сторін, процесуальні документи, правові позиції експертів,
рішення самого Суду, які потребують детального вивчення, тема
цієї статті є актуальною. Це підтверджується великим інтересом
до неї як закордонних, так і вітчизняних науковців. Серед
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вітчизняних науковців на особливу увагу заслуговують праці О.В.
Задорожнього, М.М. Гнатовського, К.О. Савчука, Т.Р. Короткого,
Б.В. Бабіна, О.О. Мережка та інших дослідників. Із закордонних
дослідників увагу даній темі частково приділяли М.М. Дауленов,
Сабіне Хасслер, Вільям Берк-Вайт, Беатріс Оніка Джарка та
інші науковці. У даній роботі автор системно розглядає вимоги
сторін по позову, їх аргументацію та докази, заперечення. Увага
приділяється теперішньому стану розгляду справи. Вивчається
й позиція самого МС ООН. В роботі також розглянуті можливі
варіанти вирішення спору. Отже, метою статті є аналіз нинішнього
стану розгляду справ та перспектив їх вирішення.
Якщо розглядати статтю 36 Статуту ООН, то стає зрозумілим,
що єдиним реальним шансом на притягнення Російської
Федерації до відповідальності було подання позову щодо
порушення тих конвенцій, в якій Росія погодилася на обов’язкову
юрисдикцію МС ООН. Очевидно, що Російська Федерація в
жодному разі не погодилася на добровільну передачу спору до
МС ООН. На практиці виявилося, що найбільш реальні шанси
притягнути Росію до відповідальності є за двома Конвенціями,
що передбачають передачу спору до МС ООН та які були
ратифіковані РФ. Цими двома конвенціями стали Конвенція
про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 р та Міжнародна
конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965
р. Перша була ратифікована Росією 10 липня 2002 року [4], а
друга 4 лютого 1969 року була ратифікована СРСР, а тому є
обов’язковою для Росії, яка визнала себе правонаступником
СРСР щодо, зокрема, підписаних ним договорів [5]. У частині
1 статті 24 Конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму
передбачено, що сторони, перш за все, мають намагатися
вирішити спір за допомогою переговорів та протягом розумного
строку. Якщо у сторін це не виходить домовитися між собою,
то тоді спір передається на розгляд арбітражу, який має бути
заснований впродовж шести місяців. І лише в тому випадку, коли
арбітраж не було організовано, за заявою однієї зі сторін спір
передається до МС ООН. Україна дотрималася вимог статті 24,
що вона детально обґрунтувала у п. 18-21 початкової позовної
заяви [6], посилаючись на безрезультатність перемовин із Росією
та на небажання останньою організовувати арбітраж. Схожими є
положення статті 22 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх
форм расової дискримінації. Своє звернення за цією статтею
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до МС ООН Україна обґрунтувала у п. 23 початкової заяви,
говорячи, що в силу того, що переговори та обміни нотами не дали
жодного результату, Україна зобов’язана звернутися до Суду для
захисту своїх громадян, що живуть в умовах дискримінаційного
окупаційного режиму.
Щодо фінансування Росією тероризму, Україна стверджує, що
Російська Федерація здійснює фінансування та постачає зброю
збройним угрупованням «ДНР» та «ЛНР», а також так званим
«Харківським партизанам»; не заважає російським державним
та приватним компаніям фінансувати ці угрупуванням; не
співпрацює з Україною щодо розслідування вчинення актів
тероризму, а також не здійснює екстрадицію осіб, що вчиняли
акти тероризму на території України. Щодо порушень другої
Конвенції Україна стверджує, що російська окупаційна влада
проводить систематично дискримінацію та державну політику
культурного винищення кримських татар та етнічних українців
у Криму; обмежує свободу вираження кримських татар через
заборону Меджлісу та переслідування його лідерів, свідомо
ігнорує випадки зникнення та вбивства кримських татар,
проводить у них обшуки та затримує їх; забороняє діяльність
українських та кримськотатарських засобів масової інформації, а
також навчання українською та кримськотатарською мовами.
У зв›язку із цими порушеннями Україна вимагала: 1) визнати,
що Росія несе міжнародно-правову відповідальність за збиття
літака Малайзійських Авіаліній № MH17, обстріли цивільного
населення у Волновасі, Маріуполі та Краматорську, а також
за вибухи в Харкові. Україна просить Суд зобов›язати Росію
виплатити репарації за ці акти тероризму, припинити постачання
зброї та інших ресурсів терористичним угрупованням на Сході
України, заморозити їх рахунки у російських банках, притягнути до
відповідальності високопоставлених чиновників, що фінансували
тероризм, а також схилити Росію до співпраці з Україною у
розслідуванні цих злочинів; 2) зупинити проведення політики
культурного винищення кримських татар та етнічних українців,
виплатити репарації жертвам дискримінацій, дозволити діяльність
Меджлісу, припинити переслідування та затримання кримських
татар, провести необхідні розслідування їх зникнень, дозволити
діяльність українським та кримськотатарським медіа, відновити
можливість навчатися українською та кримськотатарською
мовами.
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Україна також подала запит про застосування запобіжних
заходів. Необхідність застосування запобіжних заходів українська
сторона обґрунтувала триваючим характером порушень з боку
Російської Федерації та небезпекою для громадян України.
Україна також зазначила, що за схожих обставин, коли мали
місце «нестабільні та такі, що можуть швидко змінитися, умови»,
«постійна напруга» та «відсутність вирішення триваючого
конфлікту» МС ООН став на сторону Грузії [7]. Україна
зазначила необхідні запобіжні заходи у п. 23 та 24 запиту. Серед
них були зупинення етнічної дискримінації в Криму, припинення
постачання зброї, забезпечення ефективного контролю над своїм
кордоном та інші вимоги.
У слуханнях, що відбувалися у період з 6-го по 9-те
березня Росія висловила свої контраргументи. По-перше, вона
говорила, що збройний конфлікт на Донбасі є прямим наслідком
«насильницького державного перевороту» в Україні. По-друге,
Росія посилалася на те, що дії так званих «ДНР» та «ЛНР» не були
визнані терористичними іншими державами чи міжнародними
організаціями. По-третє, за версією Російської сторони, місцеве
населення самоорганізувалося без допомоги Росії та отримало
зброю зі старих складів та в української армії, яка відступала.
По-четверте, Російська Федерація сказала, що слідство по справі
збитого Боїнга ще не завершене, тому не можна сказати, що це
був саме теракт у розумінні Конвенції 1999 р. Росія, озвучуючи
таку позицію, свідомо ігнорує факти. Наприклад, факти того,
що на озброєнні у «республік» були знайдені зразки зброї, якою
користується тільки російська армія [8;4], або те, що згідно з
попереднім звітом Міжнародної слідчої групи 2016 року [9] БУК,
з якого був збитий Боїнг був доставлений із російської території,
а стріляли із нього з неконтрольованої українськими військами
території.
Щодо порушення Конвенції 1965 року Росія відкинула будьякі факти дискримінації української та кримськотатарської общин,
посилаючись, зокрема,наприклад, на те, що кримських татар
за час, що пройшов з анексії, на півострові стало більше. Крім
того російська сторона виправдовує невизнаний міжнародною
спільнотою референдум тим, що думку жителів Криму
ігнорували. Має місце очевидне перекручування фактами та
маніпуляція, адже, в 1991 році 54% жителів Криму та 57% жителів
Севастополя на референдумі 1 грудня 1991 року підтримали [10]
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Акт проголошення незалежності України.
19-го квітня МС ООН виніс проміжне рішення у справі
«Україна проти Росії». Щодо Конвенції 1965 року воно, є
перемогою української сторони. Суд визнав обґрунтованість
позиції України і наказав РФ: 1) не накладати нових, та не
зберігати старі обмеження на діяльність представницьких
інституцій кримськотатарської спільноти, включаючи й Меджліс;
2) забезпечити доступ до освіти українською мовою. Суд також
наказав обом сторонам утримуватися від дій, які б розширювали
або погіршували предмет спору. Особливу увагу тут слід звернути
на рішення Суду скасувати рішення про заборону діяльності
Меджлісу. Суд відкинув доводи Росії про те, що це терористична
організація, а також ті доводи, що в Криму вже є організації,
аналогічні Меджлісу. Суд вважає їх повністю підконтрольними
Росії. Цікавими в цьому плані виявилися декларація судді Томки
[11] та окрема думка судді ad hoc Скотнікова [12]. Зокрема, суддя
Томка стверджує, що хоча діяльність Меджлісу і була заборонена,
діяльність Курултаю кримськотатарського народу, який обирає
Меджліс забороненою не була. Тому, на його думку, в цьому плані
дискримінація відсутня. Суддя Скотніков стверджує, що рішення
Росії про визнання Меджлісу «екстремістською організацією»
є обґрунтованим у світлі дій, які вчиняли члени Меджлісу,
наприклад, коли ті брали участь у блокаді електрики або водних
ресурсів до півострова. Також Скотніков стверджує, що оскільки
у кримських татар є близько 30 організацій, що представляють їх
інтереси, заборона діяльності однієї з них не є дискримінацією,
а обумовлена необхідністю забезпечити безпеку. Такі доводи
є маніпулятивними, адже інші організаціє є підконтрольними
Росії і не можуть вважатися легітимними представниками
кримськотатарського народу.
Щодо Конвенції 1999 року, то тут Суд відхилив вимоги
української сторони. Головна причина цього міститься у п. 75
рішення. У ньому говориться, що Україна не надала достатньо
доказів того, що Росія надає фінансування та зброю «ДНР» та
«ЛНР» свідомо «з метою або розумінням» того, що ці фінанси
або зброя будуть використані для терактів. З іншої сторони,
можна відмітити і позитивні моменти. Автор виділяє декілька
таких моментів: 1) суд погодився, що події, які представила
Україна, підпадають під сферу застосування Конвенції; 2) суд
підтримав позицію Української сторони щодо дотримання
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досудової процедури; 3) суд формально визнав свою попередню
юрисдикцію щодо Конвенції. У світлі цього рішення цікавими
виглядають окремі думки деяких суддів. Зокрема, судді Овада,
Бхандарі та Покар не погоджуються із рішенням суду і вважають,
що Україна надала достатньо доказів щодо «правдоподібності для
застосування» (plausibility) зброї та інших засобів для вчинення
теракту. Найбільш суперечливою виявилася окрема думка судді
Канкадо Триндаде [13]. У п. 85 своєї окремої думки він говорить
що для цього ключовим у цій справі є «людська вразливість, а
не питання правдоподібності застосування». Він вважає, що
запобіжні заходи в будь-якому разі варто застосувати, адже цього
потребують інтереси людей, що перебувають у великій небезпеці.
Інтереси держав тут на другому місці в його розумінні.
Наступне рішення МС ООН від 8-го листопада 2019
стосувалося того, чи має взагалі Суд юрисдикцію у цій справі.
Аргументи російської сторони стосувалися порушення
Україною правил процедури, передбачених обома Конвенціями.
Представники РФ говорили, що українська сторона, зокрема, не
проводила переговорів у достатньому обсягу із представниками
РФ, не намагалася організувати арбітраж, не вичерпала всіх
можливих засобів вирішення спору тощо. Саме через порушення
цих процедурних вимог МС ООН не визнав свою юрисдикцію у
справі Грузії проти Росії [14]. У випадку з Україною таких помилок
повторено не було, а тому Суд визнав свою юрисдикцію та відкинув
усі заперечення Росії. Це свідчить про колосальний обсяг роботи,
яку здійснила українська команда і дозволяє дивитися у майбутнє
зі стриманим оптимізмом. В контексті цього рішення досить
цікавою є особлива думка судді Сюе Ханькін, яка говорить, що
заява України стосується, скоріше, постачань зброї та інших
ресурсів Росією в ході збройного конфлікту на Сході України,
а не фінансування тероризму. Суддя виступає проти широкого
тлумачення Конвенції 1999 р. Крім того, вона посилається на те,
що таке широке тлумачення конвенції не допоможе ні, мирному
вирішенню спорів загалом, ні вирішенню даного конфлікту.
На її думку це лише затягне процес і суперечитиме належному
здійсненню правосуддя та суперечитиме міркуванням економії
судових витрат [15]. Таке ставлення судді до справи змушує
насторожено дивитися на майбутній розвиток подій, адже із нього
виходить, що, як мінімум, троє суддів уже негативно ставляться
до самого факту подальшого розгляду справи.
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Щодо подальших перспектив розгляду справи та її результату,
то тут ситуація достатньо неоднозначна. Дмитро Пєсков [16]
заявив, що Росія визнає рішення МС ООН, інакше б вона взагалі
не брала участі у судовому розгляді. З іншої сторони, Росія у
2015 році прийняла закон [17], згідно з яким Конституційний
суд РФ може визнавати рішення міжнародних судових органів
такими, що не можуть бути виконаними, якщо вони суперечать
Конституції РФ. Крім того, фундаментальною проблемою є те,
що стаття 94 Статуту ООН говорить, що якщо одна зі сторін не
виконує обов›язкове для неї рішення МС ООН, то друга сторона
має право звернутися до Ради Безпеки ООН за допомогою. Цей
шлях для України закритий, адже Росія є постійним членом
Ради Безпеки ООН та має в ній право вето. Найбільш реальним
варіантом розвитку подій є винесення рішення по суті у 20222023 роках частково на користь України, як мінімум по Конвенції
1965 року. Щодо другої Конвенції, то тут перспективи України
більш туманні. У будь-якому разі, для України рішення матиме
іміджевий характер. Воно дозволить виставити себе країноюжертвою, чим можна буде потім апелювати до світової спільноти.
Перед Росією ж постане вибір, або припинити протиправні дії,
або продовжувати бути країною-ізгоєм (rogue state).
Таким чином, у роботі були послідовно розглянуті питання
причин звернення України до МС ООН саме за цими Конвенціями,
були досліджені позиції української та російської сторін щодо
необхідності застосування запобіжних заходів та наявності
юрисдикції у МС ООН щодо цієї справи. Автор також дослідив
позицію самого Суду щодо цих питань. Підвищена увага була
приділена окремим та особливим думкам суддів, а також їх
деклараціям. У цій роботі автор також за допомогою наявних
у відкритому доступі матеріалів спробував спрогнозувати
майбутній хід розгляду справи на основі позицій сторін та Суду.
Зрештою, були запропоновані й найбільш імовірні, на думку
автора, варіанти поведінки сторін, що випливають із фактичних
обставин та їх попередніх заяв.
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ЗВЕРНЕННЯ УКРАЇНОЮ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ
З ПРАВ ЛЮДИНИ У ЗВ’ЯЗКУ З АГРЕСІЄЮ РФ ПРОТИ
УКРАЇНИ
В цьому році виповнилося 6 років з моменту початку агресії Російської Федерації проти України. В результаті агресії РФ,
у березні 2014 року, був анексований Кримський півострів і з
тих пір Російська Федерація здійснює ефективний контроль над
цією української територією. Тієї ж весни, до влади у східних
регіонах держави були приведені проросійські терористичні
угрупування, які у нелегітимний шлях проголосили незалежність
так званих «ДНР» та «ЛНР», у результаті якої Україна
розгорнула повномасштабну Антитерористичну операцію,
яка на сьогоднішній момент має назву Операція об’єднаних
сил. За даними таких впливових міжнародних організацій, що
здійснюють нагляд за правами у світі як Human Rights Watch,
ОБСЄ, Управління Верховного комісара ООН з прав людини на
тимчасово окупованій території України мають місце системні
порушення прав людини. І саме тому, звернення до Європейського
суду з прав людини вбачається дієвим способом для встановлення
справедливості та відповідальності порушника.			
Науковий доробок з зазначеної теми складають роботи таких
видатних вітчизняних вчених як: Б. В. Бабін, І. Г. Білас, М. В.
Буроменський, В. Г. Буткевич, М. М. Гнатовський, В. Н. Денисов,
О. В. Задорожній, О. О. Мережко, та багато інших. Щодо іноземних вчених то проблемою подання заяви до ЄСПЛ Україною
займалися такі вчені як: Stefan Kirchnev, Conan Mallory, Stuart
Wallace та інші.							
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Метою статті є аналіз міждержавних заяв України проти
РФ, визначення проблем та перспектив, які можуть з’явитися в
ході розгляду відповідних заяв. Більшість заяв до Європейського
суду з прав людини подаються фізичними особами, групами
фізичних осіб та юридичними компаніями. Проте, згідно статті
33 Європейської конвенції з прав людини: «Будь-яка Висока
Договірна сторона може звернутися до Суду про будь-яке
ймовірне порушення положень Конвенції та протоколів до неї
іншою Високою Договірною Стороною». Цією можливістю
скористалася Україна в контексті встановлення відповідальності
РФ за акти агресії у АРК та на Сході України [1].			
Починаючи з 2014 року, в цілому Україна подала 5 заяв в ЄСПЛ,
які зараз знаходяться на розгляді. Стосовно питання юрисдикції
Європейського суду з прав людини, то вона поширюється на всі
держави, які ратифікували Конвенцію про захист прав людини і
основних свобод 1950 р. Так як і Україна і Російська Федерація
ратифікували дану Конвенцію, то Україна може позиватися до РФ
щодо порушення прав, які чітко прописані у цій Конвенції.
Перші подані заяви, в цілому можна було поділити на дві
групи, бо вони стосувалися порушень прав людини в АРК та на
тимчасово окупованій території Східної України до вересня 2014
року. Саме тому, Суд згодом вирішив поділити їх за цим принципом, а саме: Україна проти РФ (щодо Криму) та Україна проти
РФ (щодо Донбасу). Заяви були подані на підставі кількох статей,
включаючи статтю 2 (право на життя), статтю 3 (заборона катувань
та нелюдського чи принизливого поводження), стаття 5 (право
на свободу та безпеку), стаття 6 (право на справедливий суд).
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) офіційно підтвердив
прийняття правової позиції України у першій справі щодо фактів
порушення прав людини на Кримському півострові в період з
лютого по вересень 2014 року. Того ж року, Україна подала іншу
заяву, що стосується ймовірного викрадення трьох груп дітей на
Сході України та їх тимчасового перевезення до Росії улітку 2014
року. У 2015 році, Україна подала дві інші заяви щодо порушення
прав людини у Криму та на Сході Україні після вересня 2014
року. Уряд України спирається на статті 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14,
а також на статтю 18 (обмеження у використанні обмежень прав).
Він також цитує статтю 1 Протоколу № 1, статтю 2 Протоколу №
1 (право на освіту) та статтю 3 Протоколу № 1 (право на вільні
вибори) до Конвенції. В зверненні України зазначалося, що на
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території Криму відбуваються арешти кримських татар, зупинення діяльності правоохоронних органів України, свобода слова на
півострові є обмеженою. Крім того, стверджувалося, що в районах
Донецької та Луганської областей, смерть серед цивільних та
військових майже щодня трапляється через застосування сили.
Ці дві заяви, також були поділені Судом на справи щодо Криму
та щодо Донбасу [2]. 				
У 2018 році Україною була подана заява що
стосується
затримання та кримінального переслідування українських
громадян за різними кримінальними звинуваченнями серед
яких — звинувачення у членстві в організаціях, заборонених
російським
законодавством,розпалювання
ненависті
чи
насильства, військові злочини, шпигунство та тероризм. Уряд
України стверджує, що були порушенні: стаття 3 (заборона
катувань та нелюдського чи принизливого поводження), 5 (право
на свободу та безпеку), 6 (право на справедливий суд), 7 (без
закону немає покарання), 8 (право на повагу для приватного та
сімейного життя), 9 (свобода думки, совісті та віросповідання),
10 (свобода вираження поглядів), 11 (свобода зібрань та об’єднань), 13 (право на ефективний засіб захисту), 14 (заборона дискримінації) та 18 (обмеження у використанні обмежень прав) [3]
Остання на сьогоднішній день заява була подана Україною у
листопаді 2018 року. Вона пов’язана із незаконним захопленням
українського екіпажу моряків у Керченській затоці. Також, у
цій заяві, урядом України були запрошені тимчасові заходи, які
можна застосовувати відповідно до 39 пункту Регламенту ЄСПЛ.
Уряд України, зокрема, просив Росію надати невідкладну медичну
допомогу пораненим морякам та інформацію про стан здоров’я
членів екіпажу, місце їх утримання та всю медичну допомогу, яка
їм надається. Також було запрошено, щоб моряки, згідно Третьої
Женевської конвенції 1949 року, мали статус військовополонених
та були негайно репатрійовані. У відповідь на прохання про
тимчасові заході, Суд поставив Російській Федерації декілька
запитань. Чи позбавлені волі офіцери українських військовоморських суден Бердянськ, Нікополь та Яни Капу? Якщо так, на
якій підставі і де вони тримаються? Чи можна підтвердити, що
серед офіцерів трьох українських військово-морських суден є
поранені? Якщо так, то хто вони, які у них травми та яке медичне
лікування вони отримали? [4] . 		
В даній ситуації, дуже цікавим є питання відповідальності
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держав за порушення прав людини в контексті відсутності
ефективного контролю. Ситуацію, схожу до ситуації у Криму
та на Сході України, можна, наприклад, простежити у справі
Ілашку та інші проти Молдови та Росії, в якій Суд виразив думку про те, що навіть за відсутності ефективного контролю над
Придністров›ям, Молдова все ще має позитивне зобов›язання
згідно зі статтею 1 ЄСПЛ вжити дипломатичних, економічних,
судових чи інших заходів, які вона може вжити, і відповідно до
міжнародного права забезпечити права, гарантовані ЄСПЛ. Це означає, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права,
міжнародне право в галузі прав людини залишається чинним на
окупованій території, а окупаційна влада несе відповідальність
за дотримання його норм. Тим не менше, це не означає, що
Російська Федерація повинна бути єдиним відповідачем перед
ЄСПЛ у справах, пов›язаних з Кримом. Така практика ЄСПЛ
може означати для України, що для виконання своїх зобов›язань
перед ЄСПЛ щодо населення Криму, важливо вжити всіх
можливих заходів, включаючи дипломатичні, економічні, судові
та інші заходи, спрямовані на захист прав і свобод осіб, які
проживають на території Криму, навіть якщо це фактично не
контролюється [5].						
Щодо міждержавної практики ЄСПЛ, яка б могла стати у нагоді
Україні, то тут можна виділити дві справи. У першій справі, Кіпр
проти Туреччини, ЄСПЛ встановив, що була порушена 1 стаття
Протоколу № 1 Конвенції щодо права власності. Після анексії
території півночі Кіпру, населення було позбавлено можливості
управляти, використовувати та володіти своїм законним майном.
У 2012 році уряд Кіпру запросив встановлення справедливої
компенсації щодо зниклих без вести осіб і порушень прав людини
греків-кіпріотів на півострові Карпас. І таким чином, ЄСПЛ 12
травня 2014 року зобов’язав турецький уряд виплатити 30 млн
євро в якості компенсації моральної шкоди родичам зниклих без
вести людей і 60 млн євро в якості компенсації моральної шкоди,
завданої греками-кіпріотами з півострова Карпас, що знаходиться в Турецькій республіці Північного Кіпру [6; 7].		
Більше того, кіпріотський прецедент можна застосувати
не лише до анексії Кримського півострова, але й до ситуації на
Східній Україні. Так, у справі Loizidou проти Туреччини, Суд
визначив, що сфера дії Конвенції поширюється на будь-яку
територію, що знаходиться під ефективним контролем держави-
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учасниці Конвенції, тобто не обмежується національною
територією. Уряд Кіпру в свою чергу, використав рішення
цієї справи на свою користь, а саме поставив питання щодо
відповідальності Туреччини за діяльність місцевої влади, яка нею
контролюється[8]. 			
Іншою показовою справою, є справа Грузія проти Російської Федерації. 26 березня 2007 року Грузія подала до Європейського суду з прав людини скаргу до РФ щодо масового
виселення грузинів з території Російської Федерації у 2006
році. У 2019 році Велика палата ЄСПЛ винесла рішення, згідно
з яким, Росія повинна виплатити Грузії компенсацію в розмірі
10 мільйонів євро за моральну шкоду, яку зазнали щонайменше
1500 громадян Грузії; ця сума повинна бути розподілена між
окремими потерпілими у сумі 2000 євро серед тих громадян
Грузії, які зазнали шкоди від порушення статті 4 Протоколу №
4 (колективна висилка), 10 000 - 15 000 євро для тих громадян,
які стали жертвами порушення пункту 1 статті 5 (протиправне
позбавлення волі) та статті 3 (нелюдські та принизливі умови
утримання), з урахуванням тривалості відповідних періодів їх
утримання [9].		
Проте також, треба також потрібно визначити не тільки
можливі перспективи, але і можливі проблеми, які можуть
виникнути під час подачі Україною позову в Європейський
суд з прав людини. Однією з таких проблем є прийняття
постанови Конституційного суду Російської Федерації щодо
застосовності рішень Європейського суду з прав людини на
території Російської Федерації. Згідно з цією постановою, у
разі колізії між Конституцією РФ і рішенням ЄСПЛ пріоритет
матимуть норми російської Конституції. У таких випадках Росія
відмовлятиметься від виконання «спірних» рішень Суду. Оцінку
ж конституційності рішень ЄСПЛ даватиме Конституційний суд
РФ на підставі звернення державних органів Російської Федерації.
Прагнення російської влади дискредитувати контрольний
механізм Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод має на меті, серед іншого - уникнення відповідальності за
серйозні і масові порушення прав людини в окупованому Криму і
на окупованому Донбасі. Проте треба зазначити, що відповідно до
пункту 1 статті 46 Європейської конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод договірні сторони зобов’язуються
виконувати остаточні рішення Європейського суду з прав людини
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у будь-яких справах, у яких вони є сторонами. Це зобов’язання
є безумовним і не знає винятків, воно повинно добросовісно
виконуватись всіма сторонами Конвенції, включаючи Російську
Федерацію. Добросовісне виконання рішень ЄСПЛ випливає як
з основних принципів міжнародного права, так і з обов’язків та
зобов’язань, взятих на себе Росією під час набуття членства в Раді
Європи [10]. 								
Отже, підводячи підсумок можна сказати, що подання
справ Україною проти Російської Федерації у Європейський суд
з прав людини може мати велике значення для захисту прав та
свобод на території анексованої Автономної Республіки Крим
та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської
областей. Зважаючи на наявність прецедентів у практиці суду,
можна сподіватися, хоча й не на швидке, проте, можливо,
позитивне рішення позовів для української сторони. Окреме
питання виникає щодо виконання рішення Європейського суду
з прав людини на фоні прийняття Конституційним судом РФ
постанови щодо примату національного права над міжнародним.
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ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕВІЗНИКА У МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ
ПЕРЕВЕЗЕННЯХ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
В час постійного нарощення інтенсивної міжнародної торгівлі,
питання міжнародно-правового регулювання має дуже важливий
характер задля регламентації торгового процесу між особами
з різних країн. Не менш важливим є питання міжнародного
перевезення товарів наземним транспортом, адже воно
займає досить вагому частку серед інших видів міжнародного
транспортування.
Оскільки
саме
завдяки
перевізнику
відбувається процес переміщення вантажу, виникає необхідність
у дослідженні нормативних та практичних положень стосовно
прав, обов’язків та відповідальності перевізника автомобільним
транспортом у міжнародних вантажних перевезеннях.
Свій вклад до дослідження даного питання вносили такі
вітчизняні й іноземні науковці, як Є. Д. Боярський, О. В.
Столярський, В. І. Кисіль, А. Малколм, Г. Моенс, П. Гілліз та ін.
Основним міжнародним документом, який регулює
міжнародне перевезення вантажу автомобільним транспортом
є Конвенція про договір міжнародного автомобільного
перевезення вантажів її положення регулюють такі важливі
аспекти міжнародного перевезення, як вимоги до транспортного
засобу перевізника, строки відповідальності, відповідальність за
втрати, пошкодження та затримку вантажу, сума відшкодування
збитків, наявність обмеження, права перевізника та ін. [3: 238].
Не існує жодного положення, яке б спеціально зазначало,
що перевізник повинен забезпечити придатним до експлуатації
дорожнім транспортним засобом. Проте існує обов’язок
перевізника забезпечити бездефектним транспортним засобом,
який виходить із положень ст. 17 Конвенції про договір
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міжнародного автомобільного перевезення вантажів (далі
– КДПВ), пункт третій якої мовить, що перевізник не може
уникнути відповідальності згідно КДПВ по причині дефектного
стану транспортного засобу при виконанні перевезення [1].
Ця відповідальність є особистою для перевізника. Таким
чином, навіть у випадку найнятого транспортного засобу, його
дефектний стан, який виник в результаті протиправного діяння
або недбалості особами в яких було орендовано транспорт або
їх працівниками чи агентами не є підставою для ухилення від
відповідальності перевізника.
Перевізник несе відповідальність за вантаж з моменту
прийняття вантажу та до моменту його здачі, згідно ст. 17 КДПВ
[1]. З цього положення виходить, що прийняття на себе відповідальності перевізником відбувається тоді, коли перевізник
приймає на себе контроль над вантажем і транспортуванням
та знімається коли він відмовляється від права контролю над
вантажем передаючи його в розпорядження вантажоодержувача.
Згідно положень КДПВ, перевізник несе відповідальність як
за повну так і за часткову втрату товару а також за пошкодження
товару з моменту прийняття вантажу до моменту його доставки.
Він також несе відповідальність у разі затримки доставки. Для
того, щоб визначити, чи є затримка в доставці, потрібно дивитись на часові обмеження про які сторони, можливо, домовились.
Якщо є узгоджений часовий ліміт, перевізник повинен доставити
протягом цього ліміту, щоб уникнути відповідальності за
прострочення, згідно ст. 19 КДПВ [1]. За відсутності встановленого
часового обмеження, затримка настає тоді, коли вона не буде
доставлена протягом розумного строку. Однак, якщо товар не
буде доставлений протягом 30 днів із погодженого строку або у
разі відсутності погодженого строку, протягом 60 днів з моменту,
коли перевізник взяв на себе відповідальність за товар, товар
вважатиметься втраченим. Отже, для обчислення компенсації,
застосовуються положення, що стосуються відповідальності за
збитки [5: 50].
Відповідно до КДПВ перевізнику доступний ряд захисних
засобів. Взагалі захисні засоби можна класифікувати як загальні
та спеціальні засоби захисту від ризиків. Тягар доведення
відрізняється в двох категоріях, оскільки, в останньому
передбачається, що відправник (позивач) бере на себе ризик,
коли до нього застосовуються особливі обставини – наприклад,
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коли він організовував завантаження товару самостійно [2: 58].
Загальні обставини, що звільняють перевізника від
відповідальності визначені у статті 17 Конвенції, згідно з якою
перевізник звільняється від відповідальності, коли втрати, пошкодження або затримка спричинені:
1) протиправним діянням або недбалістю позивача;
2) прямою вказівкою позивача;
3) вади, властивій конкретному товару;
4) внаслідок обставин, яких перевізник не міг уникнути та
наслідків, яких він не міг запобігти [1].
Тягар доведення щодо вищенаведених обставин лежить на
перевізнику. Повертаючись тепер до випадку протиправного
діяння або недбалості позивача, можна припустити, що він
буде охоплювати ситуації, коли документальні зобов›язання
не виконані належним чином, наприклад неналежним чином
заповнені митні документи від позивача. Що стосується другої
обставини то вона поширюється на такі вказівні інструкції, як догляд за вантажем [7: 43].
Стосовно вад, властивих конкретному товару то Конвенція не
надає ніякого визначення цій обставині. Разом з тим слід зазначити, що дана обставина фігурує в інших міжнародних конвенціях
про перевезення. Немає сумнівів в тому, що такі тлумачення не
будуть актуальними в контексті КДПВ [7: 250].
Що стосується обставин, яких перевізник не міг уникнути та
наслідків, яких він не міг запобігти то питання полягає в тому,
чи повинен був перевізник зробити все, що в його силах, щоб
уникнути шкідливих наслідків. Щодо даної обставини існує
справа «Майкла Галлея проти Домініка Ябоні». В даній справі,
вантаж був втрачений, коли одну з вантажівок викрали злодії, в той
час як водії зупинялися, щоб поїсти в кафе. Вантажівка була оснащена системою сигналізації яку злодії успішно зламали. Угону
вантажівки можна було б запобігти якби водії припаркувалися
на стоянці, що охороняється або по черзі відвідували кафе. На
думку відповідачів, перший варіант був неможливий, тому що це
призвело б до перевищення часового ліміту водіння, дозволеного
правилами Європейського економічного співтовариства. Однак,
відповідачі, зі свого боку, стверджували, що вони дотримувались
розумної обачності, діючи загальноприйнятим для торгівлі способом. Хоча суд визнав, що перевізник не проявив недбалість, проте
рішення було винесено на користь позивача. Рішення по даній
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справі свідчить про те, що суди у даному випадку потребують
щось більше ніж розумна обачність [8].
Крім загальних обставин, Конвенція звільняє перевізника
від відповідальності, якщо втрата або пошкодження викликані
особливими ризиками притаманними таким обставинам:
- використання відкритих транспортних засобів, якщо їх використання було прямо обумовлено і конкретно зазначено в накладній;
- відсутність або дефектний стан упаковки у випадку якщо це
може призвести до його пошкодження;
- обробка, погрузка, укладання або розвантаження товару
відправником, одержувачем або особами, що діють від імені відправника або вантажоодержувача;
- властивості певних видів товарів, які піддають їх повній або
частковій втраті або пошкодженню через поломку, іржу, гниття,
витікання, звичайні відходи або дії молі чи шкідників;
- у разі наявності або невідповідності маркування або цифр
на упаковках;
- перевезення худоби [1].
Якщо перевізник може довести, що втрата або пошкодження
стали результатом одного або декількох з передбачених
обставин, то буде існувати презумпція, що вони були викликані
саме з цієї причини, згідно положень п. 2 ст. 18 КДПВ [1]. Проте
позивач може довести, що порушення не було частково або
повністю обумовлено цими ризиками. Презумпція, передбачена
статтею 18 не застосовується в разі надмірної недостачі або
втрати упаковки, якщо товар перевозиться на відкритих та не
спеціально обладнаних транспортних засобах. Якщо вантаж
перевозиться в рефрижераторних транспортних засобах,
перевізник може претендувати на захист від особливого ризику
пов›язаного з характером вантажу тільки в тому випадку, якщо
він може довести, що всі заходи, які він повинен був зробити за даних обставин щодо вибору, технічного обслуговування
і використання такого обладнання були виконані і що він
виконав усі особливі інструкції надані йому. Однак обсяг
обов›язків перевізника в цьому відношенні неясний [6: 50]. Як
показує практика, суди в цілому схильні ставитися до обов›язків
перевізника досить суворо. Наприклад, у справі «Центрокооп
СА проти Бріт Танспорт» перевізник зміг довести, що він
виконав всі покладені на нього обов›язки, найнявши підрозділ
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у авторитетного підрядника і піддавши транспорт огляду і
регулярному технічному обслуговуванню. Аналогічним чином
щодо перевезення домашньої худоби він повинен був довести,
що всі заходи які покладалися на нього в даному випадку, були
виконані і він також виконав усі спеціальні вказівки та інструкції,
видані йому [9].
КДПВ містить в собі складну формулу для розрахунку
компенсації, виплачуваної перевізником. Згідно п. 1 ст. 23, у разі
повної або часткової втрати товару, сума, що підлягає виплаті,
розраховується виходячи з вартості вантажу в місці та в часі коли
вантаж був прийнятий до перевезення. Вартість визначається на
основі ціни на біржі або поточної ринкової ціни. Ринкова ціна
може змінюватися в залежності від того що використовується
як мірило самої ціни, тобто внутрішній ринок або ж експортний
ринок [1]. Наприклад у справі «Джеймс Бучанан проти Бабко
Форвардінг» для визначення вартості використовувалася
експортна ринкова ціна [10: 127]. Використання експортної ціни
піддається критиці, оскільки в статті 23 КДПВ зазначено, що
компенсація розраховується шляхом посилання на вартість товару
в місці, де товар приймається до перевезення. Якщо вартість на
товарній біржі або поточна ринкова ціна недоступні то вартість
товару повинна бути взята з середньої звичайної вартості товару
того ж виду або якості. Що стосується транспортних витрат,
митних зборів та інших зборів у відношенні перевезення, вони
підлягають повному відшкодуванню відповідно до статті 23
КДПВ [6: 52].
У разі пошкодження вантажу перевізник несе відповідальність
за суму на яку зменшилася вартість вантажу. В такому випадку
вартість знову визначається біржовою ціною, поточною ринковою
ціною або звичайною середньою ціною вантажу того ж виду та
якості згідно п. 2 ст. 23 КДПВ. У будь-якому випадку, компенсація
за шкоду, завдану всьому вантажу, не може бути більшою ніж
сума що підлягає виплаті за весь збиток згідно ст. 25 КДПВ.
Питання, яке постає на розгляд в цьому контексті, полягає в тому,
чи слід розглядати істотне пошкодження вантажу як випадок
повної його втрати і як наслідок притягає застосування статті
25 КДПВ для обчислення суми компенсації. У справі «Вільям
Таттон проти Феррімейстерс» вантаж, оцінений в 32700 фунтів
стерлінгів, після ушкодження коштував 9000 фунтів стерлінгів.
Хоча позивач стверджував, що компенсація повинна бути
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розрахована відповідно до статті 25 КДПВ, оскільки мова йшла
про конструктивний повний збиток але суд дійшов до висновку,
що мова йде лише про частковий збиток [11].
У разі затримки доставки позивач отримає компенсацію в
розмірі вартості перевезення, якщо зможе довести, що шкода
виникла саме в результаті затримки, згідно положень статті 23
КДПВ. У цьому контексті існує невизначеність щодо поняття
збитку. Якщо це слово відноситься до фізичного збитку то в будьякому випадку, це підлягає відшкодуванню відповідно до статті
25. Таким чином, поняття «збиток» в контексті статті 23 КДПВ
може відноситися тільки до економічного збитку або збитку
так званій можливій вигоді позивача, як припускається в справі
ІН Гефко проти Мейсон, суд вказав, що в КДПВ немає нічого,
що перешкоджало б відшкодуванню економічного збитку,
включаючи втрату прибутків, за умови, що це було б спричинено
перевезенням а саме його затримкою. У разі прострочення доставки для отримання відшкодування шкоди, необхідно відправити письмову претензію протягом строку, встановленого статтею
30 КДПВ [10: 191].
Положення, що стосуються зняття і обмеження
відповідальності, передбачені КДПВ, не застосовуються якщо
шкода заподіяна в результаті умисної дії або невиконання
зобов›язань перевізником, що прирівнюється судами до умисного
проступку виходячи із положень ст. 29 КДПВ [1]. Це також стосується випадків, коли умисні проступки або невиконання зобов’язань здійснюються службовцями або агентами перевізника або
будь-якими іншими особами, послугами яких він користується
при здійсненні перевезення, діючими в рамках їх обов›язків. Дане
положення складено за зразком статті 25 Варшавської конвенції
1929. Справи, розглянуті в контексті КДПВ, підкріплюють думку
про те, що для того, щоб мав місце умисний проступок, необхідно
встановити усвідомлення з боку перевізника про те, що його дії є
шкідливими або його безрозсудну байдужість по відношенню до
його дій. У справі «Глобал Спа та Інші проти Денфліт Інтернешнл
та Інші» водій заснув за кермом в результаті чого вантажівка
розбилася та загорілася, що призвело до знищення вантажу. З
речових доказів з’ясувалося, що водій усвідомлював те що він
сонний але продовжував їхати. В ході апеляції було визнано, що
даних висновків не достатньо для того, щоб зробити висновок
про те, що тут мало місце умисний проступок. Щоб встановити
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факт умисного проступку за змістом КДПВ недостатньо довести,
що перевізник був винен в тому, що не забезпечив належний
догляд за вантажем і що поведінка перевізника була результатом
усвідомлених дій. Необхідно довести, що суб›єкт знав, що його
дії є шкідливими або що він недбало ставився до своїх обов’язків,
також він повинен був усвідомлювати що його поведінка
створювало або могло б створити додаткові ризики для вантажу
[12].
Окрім права на плату за витрати, понесені у відповідності із
замовленням та ін. КДПВ надає перевізнику право на продаж,
розпорядження або вивантаження товару при особливих
обставинах, згідно ст. 16 Конвенції. Цими обставинам можуть
бути наступні:
- товар швидко псується і термін зберігання підбігає кінцю;
- витрати на зберігання товару були б не пропорційні вартості
товару але лише у тому випадку, коли товар був доставлений в
строк.
Вантаж, який не підпадає під дані обставини може бути
проданий, якщо перевізник не отримав інструкцій про інше від
особи, яка має право розпоряджатися товаром після закінчення
розумного строку зберігання, згідно п.3 ст. 16 КДПВ. Конвенція
не вказує чи зобов›язаний перевізник запитувати інформацію.
Особа яка має право розпоряджатися товаром також має право на
виручку від продажу з урахуванням будь-яких витрат, понесених
перевізником. Якщо витрати перевищують виручку від продажу,
перевізник може потребувати різницю.
Перевізник також має право діяти в інтересах особи, яка має
право розпоряджатися вантажем якщо існують обставини, що
перешкоджають виконанню договору і інструкції не були ним
отримані [1].
Отже, варто зазначити що на даний момент основним
міжнародним документом, який регулює права, обов’язки та
відповідальність міжнародного автомобільного перевізника
вантажу є Конвенція про договір міжнародного автомобільного
перевезення вантажів. Саме її положення визначають такі аспекти, як вимоги до транспортного засобу перевізника, строки
відповідальності, обов’язки перевізника щодо виконання усіх
поставлених перед ним вимог, відповідальність за втрати,
пошкодження та затримку вантажу, сума відшкодування збитків,
порядок визначення суми відшкодування, наявність обмеження,
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права перевізника та ін. Дослідження судової практики в контексті
даних питань показує, що критичних проблем у тлумаченні
Конвенції та вирішенні спорів за її положеннями не виникає.
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ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТУ ЗЛOЧИНIВ, ЩO
ПOСЯГAЮТЬ НA ВOЛЮ OСOБИ
Aктуaльнiсть тeми дoслiджeння oбумoвлюється тим щo
сьогодні в Україні відбуваються реформи кожного року, в
тому числі і кримінальний кодекс, з метою відповідності з
міжнародними стандартами, забезпечення реалізації принципів
верховенства права. піддається змін та удосконалення. Правильне
встановлення об’єкта злочину є важливою теоретичною та
практичною проблемою, оскільки від чіткого визначення об’єкта
залежить точне встановлення ознак складу злочину та відведення
цьому злочину місця в Особливій частині Кримінального кодексу
України.
Прaвo нa свoбoду, є склaдoвoю якoгo вoля людини, нaлeжить
дo нeвiд’ємних прaв, щo гaрaнтуються тa oхoрoняються дeржaвoю.
Вiдпoвiднo дo ст. 29 Кoнституцiї Укрaїни тa ст. 5 Кoнвeнцiї прo
зaхист прaв людини i oснoвoпoлoжних свoбoд 1950 рoку кoжeн
мaє прaвo нa свoбoду тa oсoбисту нeдoтoркaннiсть. Тaкe прaвo
зaкрiплeнe у ст. 3 Зaгaльнoї дeклaрaцiї прaв людини 1948 рoку
тa п. 1 ст. 9 Мiжнaрoднoгo пaкту прo грoмaдянськi тa пoлiтичнi
прaвa 1966 рoку. Кримiнaльнo-прaвoвa прoтидiя злoчинaм прoти
вoлi oсoби зaбeзпeчується у стaттях рoздiлу III «Злoчини прoти
вoлi, чeстi тa гiднoстi oсoби» Oсoбливoї чaстини КК Укрaїни.
Виклад основного матеріалу. Рoдoвим oб’єктoм злoчинiв, щo
пoсягaють нa вoлю oсoби виступaє нeвiд’ємнe кoнституцiйнe
прaвo нa свoбoду (вoлю), чeсть тa гiднiсть людини. Пiд фiзичнoю
свoбoдoю рoзумiють прaвo людини з урaхувaнням встaнoвлeних
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зaкoнoм oбмeжeнь вiльнo пeрeсувaтись, oбирaти мiсцe свoгo
прoживaння тa тимчaсoвoгo пeрeбувaння. Пiд oсoбистoю
нeдoтoркaнiстю рoзумiють зaбoрoну прoтипрaвнoгo втручaння з
бoку iнших oсiб у питaння вiльнoгo вибoру людинoю (в oкрeмих
випaдкaх її зaкoнними прeдстaвникaми) мiсця прoживaння,
тимчaсoвoгo пeрeбувaння чи здiйснeння свoбoди пeрeсувaння.
Пiд чeстю зaзвичaй рoзумiють суспiльну oцiнку oсoбистoстi з
мoрaльних пoзицiй, влaстивих члeнaм суспiльствa.
У вiдпoвiднoстi з пoлoжeнням Ст. 3 Кoнституцiя Укрaїни
прoгoлoшує, щo людинa, її життя i здoрoв’я, чeсть i гiднiсть,
нeдoтoркaнiсть i бeзпeкa визнaються в Укрaїнi нaйвищoю
сoцiaльнoю цiннiстю. Кoнституцiя тaкoж зaувaжує, щo всi
люди є вiльнi i рiвнi у свoїй гiднoстi тa прaвaх; прaвa i свoбoди
людини є нeвiдчужувaними тa нeпoрушними [2: 21]. Oсoбливo
пiдкрeслюється, щo цi нeвiд’ємнi прaвa i свoбoди людини тa їх
гaрaнтiї визнaчaють змiст i спрямoвaнiсть дiяльнoстi дeржaви.
Дeржaвa вiдпoвiдaє пeрeд людинoю зa свoю дiяльнiсть.
Утвeрджeння i зaбeзпeчeння прaв i свoбoд людини є гoлoвним
oбoв’язкoм дeржaви.
З’ясувaння пoняття oб’єктa злoчину нaпряму пoв’язaнo iз
пoзитивним прaвoвим рeгулювaнням в дeржaвi прaктичнo в
усiх сфeрaх життєдiяльнoстi тa зaлeжить вiд рiвня пoлiтичнoгo,
сoцiaльнoгo, eкoнoмiчнoгo рoзвитку, ступeню iнтeгрoвaнoстi
дeржaви у мiжнaрoдний прaвoвий прoстiр внaслiдoк iнтeнсивних
глoбaлiзaцiйних прoцeсiв тa прaгнeння oкрeмих дeржaв
зaбeзпeчити унiфiкaцiю прaвoвих систeм в мeжaх мiждeржaвних
утвoрeнь (нaприклaд, ЄС).
М. С. Тaгaнцeв ввaжaв, щo кримiнaльнo кaрaним визнaється
дiяння, щo пoсягaє нa юридичну нoрму в її рeaльнoму буттi
i зaбoрoнeнe зaкoнoм пiд стрaхoм пoкaрaння. Цe дiяння, щo
пoсягaє нa тaкий oхoрoнювaний нoрмoю iнтeрeс життя, який
в дaнiй крaїнi, в дaний чaс визнaється нaстiльки iстoтним, щo
дeржaвa, звaжaючи нa нeдoстaтнiсть iнших зaхoдiв oхoрoни,
пoгрoжує oсoбi, якa йoгo вчиняє, пoкaрaнням [5: 40]. Тaкe
визнaчeння пoняття oб’єктa злoчину хaрaктeризує систeмнi
зв’язки мiж кримiнaльнo-прaвoвoю oхoрoнoю тa цiннiстю
вiдпoвiднoгo пoрядку суспiльних вiднoсин, якi в кoнкрeтний
чaс тa зa нaявнoстi визнaчeних в зaкoнi пiдстaв тaк би мoвити
«зaслугoвують» нa кримiнaльнo-прaвoвий зaхист, щo oзнaчaє
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нeoбхiднiсть кримiнaльнo-прaвoвoї прoтидiї тaким дiянням.
O. М. Кривуля зaзнaчaє, щo oб’єктoм злoчину є тe, щo пoтeрпaє
вiд злoчиннoї дiї чи бeздiяльнoстi aбo oпиняється внaслiдoк їх
вчинeння у зaгрoзливoму стaнi [3: 75]
Oкрeмi нaукoвцi oб’єктoм злoчину ввaжaєть i суспiльнi
вiднoсини, i цiннoстi. Тaк, I. O. Бaндуркa визнaчaє oб’єкт злoчину
як тi суспiльнi вiднoсини, цiннoстi, мaтeрiaльнi тa нeмaтeрiaльнi
блaгa, нa якi пoсягaє злoчин, зaвчaючи пeвнoї шкoди, i якi
oхoрoняються кримiнaльним зaкoнoдaвствoм» [1: 72]. Є. В.
Фeсeнкo визнaчaє oб’єкт злoчину як «цiннiсть», щo oхoплює
рiзнi oб’єкти мaтeрiaльнoгo свiту, у тoму числi i влaснe людину,
якi мaють iстoтнe знaчeння для oкрeмих oсiб, сoцiaльних груп i
суспiльствa в цiлoму [6: 75–78].
Нa думку I. I. Чугуникoвa: «сaмe oсoбливoстi рoдoвoгo oб’єктa
дoзвoляють прoвeсти нaукoвo oбґрунтoвaну клaсифiкaцiю всiх
злoчинiв тa вiдпoвiдних кримiнaльнo-прaвoвих нoрм, тoбтo
oб’єднaти їх в мeжaх кoнкрeтних рoздiлiв КК, якими зaкрiплeнa
вiдпoвiдaльнiсть зa пoсягaння нa тoтoжнi aбo oднoрiднi суспiльнi
вiднoсини» [7: 390]. Вiдпoвiднo дo нaзви рoздiлу III Oсoбливoї
чaстини КК Укрaїни рoдoвими oб’єктaми виступaють вoля, чeсть
тa гiднiсть oсoби.
Згiднo з нoвим Кримiнaльним кoдeксoм Укрaїни рoздiлaм,
дe рoзмiщeнi злoчини прoти людини, вiдвeдeнo другe, трeтє
i чeтвeртe мiсцe в Oсoбливiй чaстинi вкaзaнoгo кoдeксу, щo
пiдкрeслює тe виключнe знaчeння, якe пoсiдaє oсoбa, її життя,
здoрoв’я, свoбoдa, гiднiсть в iєрaрхiї прioритeтiв тих oб’єктiв,
якi зaхищaються кримiнaльним зaкoнoдaвствoм. Звичaйнo
суб’єктoм будь-яких суспiльних вiднoсин, у тoму числi i тих,
якi зaхищaються кримiнaльним зaкoнoм, є нaсaмпeрeд людинa,
oскiльки сaмe її iнтeрeси пoтeрпaють вiд будь-яких злoчинних
прoявiв. Aлe бiльшe нiдe iнтeрeсaм, прaвaм i свoбoдaм людини
нe зaпoдiюється тaкa oчeвиднa, тaкa бeзпoсeрeдня шкoдa, як у
пoсягaннях нa oсoбу, дe сaмe їй як суб’єкту суспiльних вiднoсин
зaвдaються збитки, iнкoли нeвiднoвнi. Сaмe цi злoчини, вiд яких
пoтeрпaє oсoбa i як бioлoгiчнa iстoтa, i як учaсник суспiльних
вiднoсин, тoбтo iстoтa сoцiaльнa, склaдaють змiст рoзд. 2, 3 i 4
Oсoбливoї чaстини КК, якi мaють нaзву «Злoчини прoти життя i
здoрoв’я oсoби», «Злoчини прoти свoбoди, чeстi i гiднoстi oсoби»
i «Злoчини прoти стaтeвoї свoбoди i стaтeвoї нeдoтoркaнoстi
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oсoби» [4: 115: 146: 152]. Тoму рoдoвим oб’єктoм цих злoчинiв
i виступaє oсoбa як суб’єкт суспiльних вiднoсин. Бeзпoсeрeднiм
oб’єктoм oкрeмих злoчинiв прoти oсoби виступaють пeвнi
нeвiдчужувaнi тa нeпoрушнi прaвa i свoбoди людини, якими є
життя, здoрoв’я, стaтeвa нeдoтoркaнiсть i стaтeвa свoбoдa oсoби,
її чeсть i гiднiсть.
Звeрну увaгу нa тe, щo iснує бaгaтo стaтeй, якi рoзмiщуються
в iнших рoздiлaх Oсoбливoї чaстини КК i дe пeрeдбaчeнa
вiдпoвiдaльнiсть зa злoчини, вiд яких пoтeрпaють тi сaмi
нeвiдчужувaнi прaвa i свoбoди, якi є oб’єктaми рoзд. 2, 3 i 4. Aлe у
тих випaдкaх шкoдa цим прaвaм i свoбoдaм зaвдaється у зв’язку з
пoсягaнням нa iншi суспiльнi вiднoсини, якi стaнoвлять oснoвний
oб’єкт пoсягaння, a вкaзaним цiннoстям зaвдaється шкoдa тoму,
щo пoсягaння нa oснoвний oб’єкт нeмoжливe бeз цьoгo.
Oтжe, у тaких випaдкaх нeвiдчужувaнi прaвa i свoбoди
склaдaють дoдaткoвий oбoв’язoк aбo фaкультaтивний oб’єкт, щo
жoднoю мiрoю нe знижує цiннiсть цьoгo oб’єктa. Нaприклaд,
пoсягaння нa життя дeржaвнoгo дiячa мaє oснoвним бeзпoсeрeднiм
oб’єктoм зaкрiплeну Кoнституцiєю Укрaїни пoлiтичну систeму
крaїни, a дoдaткoвим oбoв’язкoвим — oб’єктoм життя хoчa б oднiєї
з пoсaдoвих oсiб, щo пeрeлiчeнi в диспoзицiї ст. 112 КК. У мaсoвих
бeзпoрядкaх (ст. 294 КК), нaприклaд, oснoвним бeзпoсeрeднiм
oб’єктoм виступaють oснoви дeржaвнoгo упрaвлiння в сфeрi
грoмaдськoї бeзпeки, a дoдaткoвим фaкультaтивним oб’єктoм —
життя i здoрoв’я oкрeмих людeй i т. д.
Тaким чинoм на сьогодні проблема визначення поняття
«об’єкта злочину» залишається відкритою. Більшість науковців
додержуються радянської доктрини і під об’єктом злочину
розуміють суспільні відносини, які виступають своєрідною
фікцією, що неодноразово доведено національними і
зарубіжними вченими. Бeзпoсeрeднiм oб’єктoм злoчинiв прoти
oсoбистoї свoбoди тa нeдoтoркaннoстi слiд визнaчити пoрядoк
суспiльних вiднoсин, щo зaбeзпeчує гaрaнтiї oсoбистoї свoбoди
тa нeдoтoркaннoстi oсoби щoдo свoбoди вiльнoгo стaну людини,
вiльнoгo пeрeсувaння тa вибoру мiсця свoгo пeрeбувaння тa
свoбoди oсoби здiйснювaти дiї зa свoєю вoлeю.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШЛЮБНОСІМЕЙНИХ ВІДНОСИН З ІНОЗЕМНИМ
ЕЛЕМЕНТОМ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Право на шлюб гарантується майже всіма країнами світу, але,
як відомо, у кожній державі свої закони, через що виникають
численні колізії вітчизняних і зарубіжних правових норм. Для
того щоб шлюб був дійсним, варто дотриматися всіх законодавчих
вимог, які визначають формальні та матеріальні умови укладення
й дійсності шлюбу.
Якщо шлюб укладається між громадянами різних
держав, то в теорії міжнародного приватного права
такий шлюб має назву «шлюб з іноземним елементом».
У цьому разі виникають колізії, оскільки стикаються
правопорядки держав, громадянами яких є особи, котрі бажають
укласти шлюб.
Першою ,проблеми правового регулювання міжнародних
сімейних відносин почала досліджувати Г.К. Матвєєва, її роботи
присвячені загальнотеоретичним проблемам міжнародного
приватного права і особливостям регулювання сімейних відносин
з іноземним елементом.
Надалі дослідження цієї проблематики отримали розвиток
в працях В. І. Кисіля,а у сучасній вітчизняній і зарубіжній
науці проблеми правового регулювання міжнародних сімейних
відносин досліджуються в публікаціях Є.В. Бурлай, В. Я. Калакура,
Г.Ю. Федосеевой, М. М. Богуславського, Н. І. Маришева, В. П.
Звекова, Е.А. Абросимової, А.В. Асоскова, А.В. Банківського,
Н.В. Орлової і інших.
Правове регулювання шлюбне-сімейних відносин має значну
публічно-правову складову. Характеризуючи область шлюбно-
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сімейних відносин, не можна не відзначити таку ознаку, як
переважання в кожної державі правових норм, що мають свої
давні історичні і релігійні коріння, наявність звичаїв, традицій,
які відображають специфіку кожної народності і певної спільноти
людей. Саме ця обставина і є перешкодою для уніфікації
матеріальних і колізійних норм в сімейному праві. Розбіжності
виявляються практично у всіх інститутах сімейного права, при
цьому сам набір інститутів багато в чому збігається.
Різні країни встановлюють обставини, які є перешкодами
до укладення шлюбу. У більшості країн передбачається, що
жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному
шлюбі (принцип одношлюбності). Таким чином перебування у
іншому шлюбі є перешкодою до укладення шлюбу. Виключення
складають країни мусульманського права, де передбачається
можливість для чоловіка укладати до чотирьох шлюбів.
Щодо особливостей форми і порядку укладення шлюбу за
законодавством іноземних країн, то законодавчій практиці відомі
дві основні форми — державна форма реєстрації шлюбу та
релігійна.
В багатьох країнах визнається тільки шлюб, який укладено у
відповідних державних органах (Бельгія, Нідерланди, Німеччина,
Франція, Швейцарія, Японія тощо). В деяких країнах допускається
укладення шлюбу лише в релігійних установах (наприклад
Ізраїль, Іран, Ірак, Кіпр, Ліхтенштейн та інші). Поширеним є
третій підхід, згідно з яким, самі особи можуть вибрати форму
укладення шлюбу — державну реєстрацію чи релігійну форму
укладення шлюбу (Австралія, Англія, Бразилія, Іспанія, Італія,
Канада тощо) [1].
Питання реєстрації шлюбу згадується і в Конвенції ООН про
згоду на укладення шлюбу, шлюбний вік та реєстрацію шлюбу від
7 листопада 1962 року. Конвенція передбачає, що шлюб повинен
бути зареєстрованим відповідно до закону, після належного
оголошення, у присутності представника влади, який має право на
реєстрацію, в присутності свідків. Конвенція забороняє укладення
шлюбу особою, яка не досягла мінімального шлюбного віку (крім
випадків, коли компетентний орган враховуючи інтереси сторін,
та конкретні обставини, надає відповідний дозвіл). Конвенція
зобов’язує країни учасниці забезпечити ведення відповідних
реєстрів укладених шлюбів компетентним органом [2].
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Для укладення шлюбу, що має юридичну силу, в сімейному
законодавстві більшості держав установлений ряд обов›язкових
положень, що стосується як осіб, що вступають у шлюб, так і
процедури його оформлення. Обставини, необхідні для визнання
шлюбу дійсним, іменуються умовами його здійснення. Серед
них можна виділити такі як - взаємна згода осіб, досягнення
ними шлюбного віку, відсутність перешкод до укладення шлюбу,
обов›язкової присутності сторін, що прямо передбачається
законом. В якості обов›язкової умови укладення шлюбу сімейне
право передбачає досягнення вступають в шлюб особами певного
віку. [3]
Цікавим є питання про встановлення нижньої межі шлюбного
віку, а також можливості його зниження. У більшості держав
світу шлюбний вік встановлюється у 18 років. Однак в деяких
країнах законодавчо закріплені інші вікові межі, причому для
жінок нижче, ніж для чоловіків. У деяких країнах взагалі не
встановлюється мінімальний вік для вступу в шлюб. Наприклад,
згідно із законодавством Ємену необхідною умовою є статева
зрілість осіб, що вступають у шлюб. [4].
В основі норм, що регламентують питання укладення шлюбу,
лежить принцип моногамії. В даний час принцип одношлюбності
лежить в основі всіх європейських держав. Іслам - єдина
світова релігія, що має в своєму Священному писанні норму,
яка допускає багатоженство. При укладанні полігамного шлюбу
може виникнути проблема в разі, коли дружиною мусульманина,
котрий має дружину, стає жінка, яка є громадянкою держави, по
праву якого заключне такого шлюбу не допускається. Відсутність
однаковості в змісті поняття матеріальних умов породжує в
подальшому «кульгаючи шлюби» - шлюби, які визнаються
в одній державі і не визнані в іншому. Існування в шлюбнесімейного області «кульгаючих відносин» нерозривно пов›язане
і обумовлене колізійної проблемою, яку важко вирішити. Але в
сімейному праві держави робили і роблять спроби уніфікувати
окремі інститути. Однією з перших стала уніфікація країн
Латинської Америки, що завершилася прийняттям в 1928 р
Кодексу Бустаманте (уніфікації колізійного права).
Однією з умов укладення шлюбу є відсутність між особами,
що вступають в шлюб, відносин споріднення і властивості.
Перешкода укладення шлюбів між близькими родичами існує
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у всіх цивілізованих державах, так як такий союз призводить
до високого відсотку спадкових захворювань у дітей. У
«заборонений» перелік входять висхідні і низхідні родичі. Цікавою
є, що у мусульман заборонений шлюб у родинних стосунках з
молочного годування в таких же ступенях, що і кровне. [5, c. 408]
Практично у всіх країнах світу однією з вимог вступу в шлюб
є приналежність осіб до різного полу, а в разі фізичної аномалії
питання вирішується компетентними органами на підставі даних
медичного обстеження: в Англії - судом, в Італії - прокуратурою.
В даний час в ряді європейських країн і деяких штатах США
легалізовані одностатеві шлюби, історія яких почалася в 1989
р. Отже ,на практиці випливає, якщо дві особи мають бути
або громадянами країни, що визнає одностатеві шлюби, або
мати постійне місце проживання на території цієї держави то
такий шлюб можливий. Короткострокове перебування в країні,
пов›язане з навчанням або туризмом, не дає право на укладення
одностатевого шлюбу особами з держав, де така практика
заборонена.
Обов’язковим елементом і основним принципом шлюбу,
без якого він не може бути укладеним, є взаємна згода осіб, які
одружуються. Цей принцип знайшов своє відображення в нормах
законодавства майже всіх країн. Найбільш чітко він закріплений
у ФЦК, відповідна норма якого (ст. 146) проголошує, що без
згоди немає шлюбу. Згода на шлюб повинна бути виражена зовні:
у заяві про реєстрацію шлюбу, висловлена в присутності свідків
тощо. Якщо шлюб укладається неповнолітніми, то необхідна
згода їхніх батьків чи інших законних представників.
Законодавство про шлюб і сім’ю зарубіжних країн встановлює
й перелік обставин, які є перешкодою для реєстрації шлюбу.
Насамперед це наявність родинних зв’язків між нареченими.
В усіх країнах встановлено заборону на шлюби між родичами
прямої лінії родства та рідними братами й сестрами (повнорідні,
що мають обох спільних батьків, і неповнорідні, які мають
або спільного батька, або спільну матір). Обмеження щодо
родичів по боковій лінії в різних країнах різні. У більшості
країн континентального права, зокрема у Франції та ФРН,
забороняються шлюби з родичами третього ступеня спорідненості
включно (дядько та племінниця, тітка та племінник); в англоамериканському праві, зокрема в Англії та США, - до четвертого
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ступеня родства включно (двоюрідні брати та сестри).
В усіх країнах, що розглядаються, за винятком окремих штатів
США, не допускаються шлюби між свояками прямої лінії, а за
правом Франції - також і між свояками бокової лінії.
Не завжди однаково регулюються законодавчими актами
питання щодо реєстрації шлюбу між усиновителями та
усиновленими, або з участю їх родичів. У більшості країн
забороняються шлюби між усиновителями й усиновленими,
між особами, що усиновлені одним усиновителем, а також між
усиновленими та рідними дітьми усиновителя. Разом з тим, у
деяких країнах такі шлюби можливі, однак вони автоматично
припиняють відносини усиновлення та скасовують на майбутнє
усі юридичні наслідки усиновлення (ФРН).     Не може бути
укладено шлюб, якщо хоча б один з майбутнього подружжя
перебуває в іншому офіційно зареєстрованому шлюбі. Для того,
щоб укласти новий шлюб, необхідно припинити попередній.
Така вимога міститься в законах усіх країн, що свідчить про
встановлення принципу моногамії (одношлюбності). Він є одним
з фундаментальних принципів шлюбу в зазначених зарубіжних
країнах.
У деяких випадках перешкодою до шлюбу може стати певне
захворювання, якщо воно створює небезпеку для здоров’я іншого
з подружжя, навіть якщо воно не пов’язане з душевною хворобою.
Країни романо-германської правової системи вводять певні
заборони на випадки реєстрації повторного шлюбу: вдова чи
розлучена жінка не мають право укладати шлюб протягом 300
днів (Франція), або 10 місяців (Німеччина) з моменту смерті
чоловіка чи розірвання шлюбу.
В усіх країнах встановлюються вимоги формального характеру,
дотримання яких є обов’язковим для дійсності шлюбу. Однією з
них є оприлюднення відомостей про намір зареєструвати шлюб
шляхом їх публікації, вивішування повідомлення про це в церкві
або муніципалітеті. З моменту оголошення такого повідомлення
будь-які особи, яким відомо про перешкоди для цього шлюбу,
мають змогу повідомити про це офіційним органам. Публікація
такого повідомлення застосовується в країнах континентального
права (ФРН, Франція). У деяких з них також існує інститут
заручин - публічного надання обіцянки укласти шлюб. Заручини
зобов’язують сторони відшкодувати витрати, пов’язані з
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підготовкою до реєстрації шлюбу, у випадку відмови від його
укладення однією із сторін. Однак вони не створюють обов’язку
зареєструвати шлюб на підставі даної публічно обіцянки, оскільки
одним з основних принципів шлюбу є добровільність і взаємна
згода осіб. А тому будь-хто з наречених має право відмовитись
від укладення шлюбу до його реєстрації.
У країнах англо-американського права (Англія та США)
процедуру оприлюднення може бути замінено видачею ліцензії
- дозволу на шлюб, який видається церковними установами чи
органами влади, що здійснюють реєстрацію шлюбів. Для того,
щоб отримати такий дозвіл (ліцензію на шлюб), сторони повинні
присягнути священнослужителю або посадовій особі державного
органу в тому, що немає перешкод до укладення їхнього шлюбу,
принаймні таких, що їм були б відомі.
У кожній країні закріплюються вимоги щодо обов’язкової
процедури реєстрації шлюбу. У німецькому та французькому
праві встановлено єдину цивільну форму - реєстрацію
шлюбу відповідними органами влади, посадовими особами
(муніципалітет, мер міста, суддя). В Англії однакові юридичні
наслідки зумовлює і цивільна, і церковна процедура укладення
шлюбу. У США закони штатів допускають різні форми шлюбу:
або тільки цивільну, або тільки церковну, або альтернативно цивільну чи церковну.
Обов’язковою є особиста присутність чоловіка та жінки,
які укладають шлюб, у момент його реєстрації. У Німеччині
та Франції за наявності поважних і надзвичайних обставин
шлюб може бути зареєстровано за відсутності однієї із сторін з
її письмової згоди або через представника, якщо інша сторона
присутня особисто.
Реєстрація шлюбу в усіх країнах здійснюється, як правило,
у вигляді урочистої церемонії, мета якої публічно повідомити та
відзначити серйозність намірів сторін і наслідків, які виникають
для них. Церемонія, окрім офіційних правил, обов’язково
супроводжується національними традиціями та обрядами. У
Німеччині, наприклад, доріжку, якою наречені виходять з церкви,
встилають свіжими сосновими гілками з тим, щоб їх подружнє
життя було вдалим, успішним, щоб був добробут і багатство. У
Франції, коли подружжя виходить з церкви, їх осипають лавровим
листям, а під час весільної вечері (обіду) подружжя повинно
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випити вино з одного весільного келиха з двома ручками, що
символізує єдність подружнього союзу. Подібні ритуали склалися
в кожній країні, вони не мають юридичного значення, однак
дотримуються як символ, як передумова щасливого подружнього
життя й майбутнього добробуту сім’ї.
Шлюби, укладені з порушенням вимог, що встановлені
законом, є нікчемними або заперечними, тобто можуть бути
оспорені в суді. Нікчемність шлюбу може спричинити, наприклад,
нехтування перешкодами до реєстрації шлюбу. У деяких країнах
такі наслідки може зумовити порушення правил реєстрації. Так, за
правом ФРН, нікчемним є шлюб, під час реєстрації якого посадова
особа порушила передбачену законом процедуру з’ясування та
прилюдного висловлення нареченими згоди на шлюб. Недоліки
волі осіб, які уклали шлюб, у більшості країн, є причиною
відносної недійсності шлюбу - можливості оспорювання його
в суді. Порушення однієї й тієї ж умови може призводити до
абсолютної недійсності шлюбу в одній країні та можливості його
оспорювання - в іншій. Так, реєстрація шлюбу з особою, що не
досягла шлюбного віку, призводить до його недійсності у ФРН,
Франції та Англії, та є підставою для оспорювання його в суді за
законами більшості штатів США. У США не може бути дійсним
шлюб, якщо під час його укладення мали місце шахрайство, жарт,
підробка документів чи якийсь інший прихований мотив, а також
фіктивний шлюб. В останньому випадку можуть настати і більш
складні наслідки - притягнення до кримінальної відповідальності:
таких осіб осудять до сплати штрафу на значну суму або навіть до
позбавлення волі.
Всі зарубіжні країни в залежності від встановленої в
них форми укладення шлюбу можна розділити на три групи
: зареєстрований тільки в державних Органах (Францію,
Бельгію, Німеччину, Швейцарію, Нідерланди, Японію та ін); в
громадянській і релігійної формі (Англія, Данія, Іспанія, Італія,
Австралія, деякі штати США і ін.); Тільки в релігійній формі
(Андорра, Ліхтенштейн, деякі штати США, окремі провінції
Канади, Ізраїль та ін.).
У багатьох зарубіжних країнах наступний порядок укладення
шлюбу:
1. Майбутнє подружжя подають заяву на реєстрацію шлюбу
до церкви або в світські органи в залежності від того які з них
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здійснюють одруження.
2. У більшості розвинених країнах для укладення шлюбу
необхідно надати комплекс медичних документів (наявність
заразних хвороб, венеричних захворювань, психічних розладів,
алкоголізмі, наркоманії, ВІЛ-інфекції).
3. Потім здійснюється процедура оголошення, яка дає
можливість виявити перешкоди до укладення шлюбу.
4. Після оголошення майбутньому подружжю видається
дозвіл на шлюб (ліцензія або сертифікат), дія якого прописано
в законодавстві (від одного місяця до одного року). При
наявності поважних причин дозволяється укладення шлюбу
без попереднього оголошення (наприклад, у Франції якщо один
з майбутнього подружжя помер до реєстрації шлюбу, але після
того, як в належному порядку виявив свою волю укласти шлюб)
[6].
5. В деяких країнах укладення шлюбу передує заручини
(заручення), суть якої полягає в попередньому угоді, що містить
обіцянку вступити в шлюб.
6. Сама церемонія укладення шлюбу відбувається публічно,
частіше в присутності свідків, участь яких за законодавством
ряду країн є обов’язковим.
Оскільки дотримання чи недотримання матеріальних та
формальних умов узяття шлюбу в різних державах може мати
неоднакові наслідки, важливим є те, праву якої держави найбільш
доцільно підпорядкувати ці відносини.
Питанням реєстрації і визнання шлюбів присвячена
Гаазька конвенція від 14 березня 1978 р. «Про укладання і
визнання дійсності шлюбів», відповідно до ст. 2 якої формальні
вимоги щодо шлюбу повинні відповідати законодавству місця
укладання шлюбу. Відповідно до суттєвих умов діє принцип
lex loci celebrationis кумулятивно із законом громадянства чи
місцем проживання однієї із сторін. Стаття 9 Конвенції фіксує
обов’язковість визнання законно укладених шлюбів в інших держ
авах.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ПИТАНЬ УКЛАДАННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ
В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ ЗА
ГААЗЬКОЮ КОНВЕНЦІЄЮ 1970 РОКУ
Питання, пов›язані з шлюбом та розлученням пар,
життя яких пов›язане з більш ніж однією правовою системою,
були одними з перших тем, що стали предметом міжнародних
договорів, встановлених Гаазькою конференцією з міжнародного
приватного права на зламі 19 століття. Перша Гаазька конвенція
про розлучення та розлуку, прийнята 12 червня 1902 р.,
стосувалася колізії закону та юрисдикції у цій галузі. Однак більш
ніж через півстоліття Конвенція 1902 р. Виявилася все менш
пристосованою до існуючих обставин, і держави-члени Гаазької
конференції визнали необхідним розробити нову Конвенцію.
Гаазька конвенція про визнання розлучень була укладена 1
червня 1970 року і набула чинності 24 серпня 1975 року[1].
Гаазька конвенція про визнання розлучення 1970 р. Має
на меті сприяти визнанню в одній Договірній Державі розлучень
та правових розлук, отриманих в іншій Договірній Державі , таким чином, запевняє розлучених та відокремлених подружжя,
що їх новий статус отримає те саме визнання за кордоном, як
у країні, де розлучення отримуються. Конвенція тим самим
спрощує можливість повторного одруження та роз›яснює правові
стосунки відповідної пари, фактор, який може виявитися дуже
важливим для дітей, що виживають, у нових стосунках. Крім
того, Конвенція передбачає боротьбу з «форумовими покупками»
у сфері розлучень.
Конвенція застосовується до визнання розлучень
та правових роз›єднань, які слідують за судовим чи іншим
провадженням, офіційно визнаним у Договірній Державі та
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які мають юридичну силу там. Конвенція застосовується лише
до декрету про розірвання шлюбу чи законної розлуки, а не
до визнання вини або до допоміжних наказів, винесених при
прийнятті декрету про розірвання шлюбу чи законної розлуки.
Крім того, скасування шлюбів не підпадає під дію Конвенція [2].
Конвенція не встановлює прямих єдиних правил
юрисдикції в Договірних Державах. Він регулює юрисдикцію
опосередковано, передбачаючи, що визнання розлучень чи
законних розмежувань обумовлено наявністю певних зв’язків
між подружжям або одним із них та державою розлучення чи
законною розлукою.
Конвенція передбачає визнання розлучень або законних
розмежувань, отриманих у Договірній Державі, якщо на дату
порушення провадження відповідачем було там звичайне місце
проживання, або заявник мав там своє проживання. Для останнього
випадку додатковою умовою є те, що або звичайне проживання
заявника існувало більше одного року, або подружжя востаннє
проживали там разом. Також визнається розлучення або законна
розлука для випадків, коли обидва подружжя були громадянами
держави Держави походження або заявник був громадянином
цієї держави, за умови, що заявник мав місце свого проживання
там або він зазвичай проживав там протягом тривалого періоду,
щонайменше одного року, протягом двох років, що передують
порушенню провадження у справі. Нарешті, розлучення слід
визнати, коли заявник був громадянином цієї Держави і він
був там при порушенні провадження за умови, якщо подружжя
востаннє проживали разом у державі, закон якої на дату настання
Закон провадження у справі не передбачав розлучення. Останнє
правило стосується лише розлучень і не може поширюватися на
юридичні роз›єднання за аналогією.
Вираз «звичайне місце проживання» слід вважати терміном
доміцилію, коли держава походження розлучення чи законного
розлучення використовує поняття доміцилію як перевірку
юрисдикції у питаннях розлучення чи законної розлуки[3].
У визнанні розлучення чи законної розлуки може бути
відмовлено, якщо:
1) обидві сторони були громадянами держав, які не
передбачали розлучення, і жодної іншої держави;
2) не було вжито належних заходів для повідомлення
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відповідача про провадження;
3) розлучення чи законна розлука несумісні з попереднім
рішенням, що визначає шлюбний статус подружжя, за умови, що
рішення діє чи визнається в державі, де домагається визнання
розлучення чи законного розлучення.
Крім того, Договірна Держава може відмовити у визнанні,
якщо таке визнання явно несумісне з її публічною політикою.
Договірні Держави можуть під час ратифікації чи
приєднання залишати за собою право відмовити у визнанні
за таких обставин: коли подружжя на момент розлучення чи
законної розлуки були громадянами лише тієї держави, в якій
вимагається визнання, та закону, що застосовується відповідно до
міжнародне приватне право цієї держави призвело б до іншого
результату, ніж право, застосований державою походження. .
Гаазька конвенція, змушує договірні держави визнати
розлучення та правові розмежування, отримані на законних
підставах в іншій договірній державі.
У статті 1 Конвенції зазначено «Ця Конвенція поширюється
на визнання в одній Договірній Державі розлучень та правових
роз›єднань, отриманих в іншій Договірній Державі, які слідкують
за судовими чи іншими провадженнями, офіційно визнаними
в цій Державі та які мають там юридичну силу». Конвенція
чітко пояснює що це не стосується жодних визначень щодо
власності чи опіки над дитиною, які можуть супроводжувати
розлучення. Необхідно визнавати лише стан розлучення чи
законного розлучення. Є певні винятки. Відповідно до Конвенції
розлучення не потрібно визнавати, якщо обидві сторони були
громадянами держави, яка не передбачала розлучення під час
розлучення (стаття 7), якщо відповідачеві в процесі розлучення
не було надано належного шансу представити його або її справа
(стаття 8), якщо це зробити було б «несумісним» з попереднім
визначенням статусу подружжя в державі, де вони прагнуть
визнання (стаття 9), або якщо визнати таку розлучення було б
бути явно несумісними з державною політикою держави (ст. 10).
Крім того, стаття 20 Конституції дозволяє Договірній
Державі подати застереження, вказуючи, що ця держава не
визнає розлучення, якщо на дату розлучення «один з подружжя
був громадянином держави, закони якої не передбачали
розлучення» Є 19 держав, які є учасниками Конвенції, і всі
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вони знаходяться в Європі. Багато держав, у тому числі Сполучені
Штати, які не є Договірною державою до Конвенції, визнають
розлучення, отримані за кордоном за допомогою вищезазначеного
юридичного принципу добросовісності. Конвенція поширюється
також на Гонконг, на який вона поширювалася до передачі з
Великобританії до Китаю.
Будь-яка інша держава, яка є членом Гаазької конференції
сьогодні або Організації Об›єднаних Націй, або спеціалізованого
агентства цієї Організації або Сторони Міжнародного Суду,
може приєднатися до Конвенції. Приєднання матиме дію
лише стосовно відносин між державою, що приєднується, та
договірними державами, які заявили про прийняття вступу.
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ РЕГУЛЮВАННЯ
КОМЕРЦІЙНОЇ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема є актуальною для нашого часу, адже останнім часом
космічна діяльність набирає величезних обертів, і є предметом
інтересу не тільки державних космічних агенств (NASA,
UKSA, ESA), але й представників приватного сектору, одних
з найбагатших підприємців таких як Ілон Маск, Джеф Безос,
Річард Бренсон.
Проблема врегулювання космічної діяльності на даний
момент є однією з найгостріших у міжнародному праві, так як
ця сфера є кардинально новою, та охоплює колосальні простори
і стосується всього людства, що в свою чергу вимагає ретельного
правового врегулювання.
«Космос - останній рубіж», цю заяву зробив в червні 1982
року випускник школи 18-річний Джеф Безос, у майбутньому
найбагатша людина світу [1]. Початок активної участі приватного
сектору в космічній діяльності розпочався в 1990-тих роках,
у зв’язку з технологічним розвитком, а також з суттєвим
зменшенням витрат для держави в результаті такої співпраці.
Безперебійне збільшення космічної діяльності свідчить про те,
що космічне законодавство та політика набули значного значення
для великої кількості країн. Однак, збільшення космонавтів,
комерціалізація з боку державних, приватних структур та
прищеплення політичної готовності впливових країн також
позначають нове занепокоєння мирним використанням космосу,
підтримки космічної, безпеки та стійкості. Існуючий правовий
захист щодо мирного та сталого використання космосу не
оцінюється задовільно організованим та компетентним. Зокрема,
питання комерціалізації простору недостатньо узгоджене.
Сьогодні активно розвивається комерційне використання
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відкритого космосу, а саме видобуток ресурсів астероїдів
та космічний туризм. Концепція космічного туризму була
започаткована в 2001 році після польоту в космос, першого
космічного туриста, американського мільярдера Денніса Тіто.
Обидва ці починання навряд чи є повноцінними зараз, і вони ще
в процесі формування та перетворення на повноцінну галузь.
Однак, коли технічні проблеми вирішуються, а космічні операції
стають все дешевшими, схоже, що коли це все стане реальністю
- це лише питання часу.
Відповідно до Космічного звіту 2019: «Авторитетний
посібник з глобальної космічної діяльності» опублікованого
Космічним фондом, у четвертому кварталі світова «космічна
економіка» у 2018 році становила 414,75 мільярда доларів, що
більше ніж 383,51 мільярда доларів у 2017 році. Цей щорічний
звіт космічного фонду відстежує витрати уряду, приватного
сектору та споживачів у всьому світі. Відповідно до звіту, ця
космічна економіка на 414,75 мільярда доларів складається з
таких сегментів:
- комерційна інфраструктура та допоміжні галузі, 24%
(99,69 млрд. дол. США)
- комерційні космічні товари та послуги, 55,3% ($ 229,17
млрд.)
- урядові космічні бюджети США, 11,6% (48,31 млрд. Дол.
США) та
- недержавні урядові космічні бюджети, 9,1% ($ 37,58
млрд.)[2]
За підрахунками Morgan Stanley дохід світової космічної
індустрії до 2040-ого року перевищить $1 трлн [3].
Головні договори у сфері регулювання відкритого космосу були
прийняті ООН в ті часи, коли держави були єдиними акторами в
цій діяльності і діяли виключно в наукових та стратегічних цілях.
Однак, вони не виключають комерційної діяльності в космосі.
Так стаття VI Договору про принципи діяльності держав по
дослідженню і використанню космічного простору, включаючи
Місяць та інші небесні тіла, 1967 зазначає « Діяльність неурядових
юридичних осіб у космічному просторі, включаючи Місяць та інші
небесні тіла, має провадитися з дозволу і під постійним
спостереженням відповідної держави - учасниці Договору» [4].
Багато питань, що пов’язані з приватною космічною
діяльністю ще потребують врегулювання – право інтелектуальної
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власності, майнові права, відповідальність недержавних акторів
та правовий статус космічних туристів.
Приватний космічний політ можна визначити як політ людей
спрямований на досягнення відкритого космосу
(а) за їх власний рахунок, або інших приватних осіб або
підприємств,
(б) здійснюваний приватними компаніями, або обидва
варіанти. Так само, космічну діяльність визначають, як «діяльність
в ході якої приватне підприємство вкладає свої власні кошти
на власний ризик та виробляє товари та надає послуги іншим
приватним суб’єктам та споживачам, а не державі [5].
У своїй Національній космічній політиці, опублікованій
28 червня 2010 р., Президент США Барак Обама визначав
«комерційну космічну діяльність» таким чином:
Термін «комерційний» для цілей цієї політики відноситься
до космічних товарів, послуг або діяльності, що надаються
підприємствами приватного сектора, які несуть розумну частку
інвестиційного ризику та відповідальності за діяльність, діють
відповідно до типових ринкових принципів та оптимізації
рентабельності інвестицій, а також мають правоможливість
пропонувати ці товари чи послуги існуючим або потенційним
неурядовим клієнтам [6].
Комерційне дослідження космосу передвіщає величезні
можливості, але є безліч невирішених проблем. Необхідність
модернізації норм закону про космос визначається чотирма
основними факторами:
(а) технологічними розробками;
(б) розширеними можливостями спеціально запущених на
орбіту супутників;
(в) наростанням комерційної діяльності;
(г) появою нових юридичних та технічних питань, які не були
передбачені або вважалися не актуальними на момент складання
проекту Космічних договорів ООН [5].
Варто зазначити, що сторонами міжнародних космічних
договорів є виключно держави та міжнародні організації. Лише
вони мають право їх укладати. Це обумовлюється такими
поняттями, як «суверенітет» та «суверенні права», а також
юридичною рівністю цих суб’єктів, що є основою міжнародного
права. Саме тому доволі сумнівним є визнання приватних компаній
суб’єктами міжнародного космічного права, навіть незважаючи на
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те, що зараз їх стає все більше в структурі міжнародних відносин
у галузі дослідження та використання космічного простору [7].
Тож, у сучасній моделі міжнародного космічного права усі
міжнародні зобов’язання щодо космічної діяльності несуть
саме держави, але кожна з них, як влучно зазначив декан
юридичного факультету університету західного Сіднею Стівен
Фріланд, «формує таке законодавство, яке гармонійно поєднало б
виконання цих зобов’язань та національних пріоритетів у сферах
економічної, соціальної, екологічної та інших значимих для
держави політик» [8].
Міжнародний інститут з уніфікації приватного права
(UNIDROIT) у 2001-ому році розробив Конвенцію про міжнародні
майнові права на рухоме обладнання. У цьому документі йдеться
про порядок набування та реалізації міжнародних майнових прав
на однозначно ідентифіковане майно (авіаційні двигуни, корпуси
повітряних суден та космічні об’єкти), також тут передбачений
механізм гарантування дотримання цих прав за допомогою їх
реєстрації у Міжнародному реєстрі [9].
У зв’язку з швидкою комерціалізацією космічних відносин
Постійний арбітражний суд у 2011 році взявши за основу
Регламент Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL)
розробив «Правила щодо вирішення спорів у космічному
просторі». Ці правила забезпечують процесуальні гарантії прав
приватних суб’єктів господарювання в ході вирішення спорів
між суб’єктами космічної діяльності, дії яких в свою чергу
регулюється нормами міжнародного космічного права, а також
нормами різних національних законодавств.
Національне законодавство на даний момент по-праву
вважається найпоширенішим засобом правового регулювання
комерційної діяльності в космосі.
На думку професора Франца Г. Ван Дер Дунка : «Міжнародне
космічне право по-перше, закликає створити національне
космічне законодавство; по-друге, воно передбачає правові
рамки такого законодавства щодо сфери його застосування; потретє, воно передбачає деякі правила до змісту національного
законодавства.
Нещодавно парламент України ухвалив законопроект №1071,
яким значно розширив можливості приватного сектору працювати
в космічній галузі [10]. Він скасовує довготривалу державну
монополію в даному секторі.
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Цей крок можна лише вітати, адже якомога ширше залучення
приватних та виробничих компаній до космічних проектів – це
загальносвітовий тренд, в Україні він приведе до відродження
космічної діяльності, масштабних інвестицій та створення нових
робочих місць. До того ж перспективи розвитку космічних
програм настільки великі, що роботи вистачить і державним, і
приватним компаніям.
Однак, лише одним законом не варто обмежуватися, потрібно
постійно модернізувати механізми регулювання безпеки та
якості космічної продукції. Також, Уряд зобов’язаний розробити
протягом трьох місяців з дня публікації цього закону, нормативно
– правові акти необхідних для реалізації положень цього закону, а
саме регламент технічної експлуатації космічних об’єктів. Також
гостре питання для сучасної космічної галузі в Україні є те, що
згідно нового законодавства, формування та реалізацію державної
політики здійснює один і той же орган виконавчої влади, що є
суттєвим недоліком, так як він не в змозі буде ефективно мати
справу з усіма питаннями.
6 квітня 2020 року Президент США Дональд Трамп підписав
наказ, що стосується освоєння космічних ресурсів, в тому числі в
комерційних цілях.
В указі прямо говориться, що США мають намір стимулювати
глобальну підтримку з метою відновлення і використання
космічних ресурсів.
В указі особливо підкреслюється недосконалість нинішніх
міжнародних угод і невизначеність щодо права на видобуток
і використання космічних ресурсів. Власне, тільки 18 країн
ратифікували Угоду про Місяці, включаючи тільки 17 з 95 державчленів Комітету Організації Об›єднаних Націй з використання
космічного простору в мирних цілях. І це лише посилює
невизначеність.
Американці повинні мати право займатися комерційною
розвідкою, видобутком і використанням ресурсів в космічному
просторі відповідно до чинного законодавства. Космічний
простір є юридично і фізично унікальним простором для
людської діяльності, і США не розглядають його як загальне
надбання. Фактично цим наказом Трамп дозволив видобувати
корисні копалини на Місяці та інших небесних тілах за умови
дотримання міжнародних зобов›язань.
Отже, комерційне використання космосу ще перебуває на стадії
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зародження, однак є однією з найдинамічніших та перспективних
сфер економіки, як очікується в 2040 році дохід від світової
космічної галузі перевищить 1 трлн доларів, що в 2,5 рази більше
сьогоднішніх показників, а як відомо успіх економічної діяльності
лежить в ефективному правовому регулюванні. Нинішні дії
ключових космічних держав спрямовані на максимальне правове
забезпечення та регулювання комерційної космічної діяльності.
Створення дійових правових механізмів дозволить Україні
стати відкритою для приватного бізнесу, залучити величезні
інвестиції та зробити грандіозний прорив в технологічній сфері
і зробити Україну конкурентоздатним гравцем на космічному
ринкові, так як досвід успішної космічної діяльності в нашої
держави є, а також наявне професіональне експертне середовище.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ
ООН З ВИКОРИСТАННЯ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ
В МИРНИХ ЦІЛЯХ
Пройшло вже більше 60 років з моменту створення Комітету
ООН з використання космічного простору в мирних цілях, а він
ще й досі залишається найголовнішим органом даної сфери.
Як відомо, однією з причин створення цього комітету була
стурбованість новими технологіями, які можуть призвести до
колонізації космічного простору та до мілітаризації такого,
відповідно, нового кордону. І дійсно, науковий прогрес з кожним
роком набуває все більшого розвитку і використання космосу
в воєнних цілях є цілком ймовірною реальністю. Проте, з
таким швидким зростанням науково-космічного потенціалу,
стає все складнішим регулювання діяльності держав з метою
попередження мілітаризації у космосі.
Багато вчених і науковців займаються дослідженням
проблеми демілітаризації, а також всього космічного права і
міжнародних відносин в даній сфері. Особливо слід відмітити
праці таких авторів, як Є. С. Вергун, О. В. Зотова, Ю. М.
Колосов, С. М. Іншаков тощо. Всі вони зробили значний вклад
в розвиток міжнародного космічного права, а також приділили
увагу вивченню й дослідженню діяльності Комітету ООН з
використання космічного простору в мирних цілях і загалом
міжнародних організацій з питань використання космосу.
Розглядаючи правову природу Комітету ООН з використання
космічного простору в мирних цілях (далі – COPUOS), багато
науковців зазначають, що COPUOS заснував унікальні за своєю
ефективністю форми співробітництва держав з дослідженні і
використанні космічного простору. Вважається, що розроблений
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Комітетом договір з космосу 1967 р. створив унікальну в
історії міжнародного права практику – практику перетворення
міжнародно-правового договору в міжнародний звичай. Даний
орган розробляє міжнародні норми, які виступають гарантами
безпеки, рівності користувачів і розвитком космічної галузі
на благо всього людства. Комітет сприяє міжнародному
співробітництву та укладенню міжнародно-правових договорів.
Так, за його сприяння було укладено: Договір про принципи
діяльності держав з дослідження і використання космічного
простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла 1967 року; Угоду
про рятування космонавтів, повернення космонавтів і повернення
об›єктів, запущених в космічний простір 1968 року; Конвенцію
про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну космічним
об›єктом 1971 року; Конвенцію про реєстрацію об›єктів, що
запускаються в космічний простір 1974 року; а також Угоду про
діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах 1979 року.
Більше того, COPUOS не зупиняється тільки на правотворчій
діяльності, він робить і конкретні практичні заходи. Наприклад
слід зазначити створення Платформи ООН для використання
космічної інформації для попередження та ліквідації
надзвичайних ситуацій та екстреного реагування для надання
загального доступу всім країнам і всім відповідним міжнародним
і регіональним організаціям до всіх видів космічної інформації та
послуг, пов›язаних з попередженням та ліквідацією надзвичайних
ситуацій [1].
Однак, не дивлячись на величезну роботу, здійснювану
Комітетом ООН з використання космічного простору в мирних
цілях, все ще існують прогалини в сучасному космічному праві та в
самій діяльності цього органу. Основною причиною необхідності
розробки проекту вдосконалення роботи Комітету з космосу і в
цілому всієї системи установ ООН, які здійснюють діяльність,
пов›язану з дослідженням і використанням космічного простору, є
невідповідність застосовуваних механізмів до сучасних науковотехнічних реалій космічної галузі. Тож, далі варто зупинитися і
розглянути докладніше ті проблеми, які пов’язані з діяльністю
Комітету, задля зміцнення ролі ООН, а також збереження
дотримання принципу демілітаризації космічного простору.
Так, першою проблемою є той факт, що незважаючи на все
більш активне розширення діяльності держав в космосі, багато
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країн, в тому числі і деякі члени Комітету ООН по космосу, не
приєдналися до п›яти ключових документів, що встановлює
правовий режим космічної діяльності. Більш того, розробкою
нормативних положень, що регулюють використання космічного
простору, займаються багато міжнародних, регіональних та
національних установ. Необхідно проводити більш значну
агітацію для розуміння державами важливості підписання
міжнародних договорів і їх імплементації, щоб запобігти
порушенню принципу використання космічного простору в
мирних цілях.
Другою проблемою, яка викликає багато суперечливих думок,
є спосіб прийняття рішень шляхом консенсусу. На практиці це
виглядає так: пропозиція робиться всередині COPUOS, і вона
згодом узгоджується та переглядається, поки всі не захочуть
її прийняти і не дозволяють їй рухатись вперед. Тобто, це
є формою домовленості, яка досягається без голосування з
приводу конкретного питання, а скоріше шляхом досягнення
одностайності між сторонами. З одного боку процедура
компромісу полегшується, але з іншого боку, це також призводить
до розпливчастих і обмежених абстрактних термінів, а також
відсутності точних визначень, утворенню величезних проблем
і неправильних тлумачень в результаті зведення всього до
найнижчого загального знаменника.
Третя проблема стосується відповідності договорів сучасному
розвитку міжнародного космічного права. Основним досягненням
COPUOS є договори і конвенції, які визначають космос як
надбання всього людства і регулюють такі важливі питання як
зіткнення одного супутника з іншим, запуск об›єктів у відкритий
космос, а також всі найбільш важливі операції в космічному
просторі. Проте, залишається питання про доцільність перегляду
і оновлення базових договорів ООН по космосу, адже позиції
держав-членів з питання про їх долю склалися досить давно,
а загальна енергетика цього процесу ще й помітно посилилася
в зв›язку з прийняттям в 2015 р національного акту США, що
гарантує комерційним компаніям право приватної власності на
добуті в космосі ресурси[3]. Експерти вважають, що Договір
про космос 1967 року в його буквальному прочитанні не здатний
дати недвозначну і остаточну відповідь на поставлені питання в
сфері приватного видобутку космічних ресурсів, оскільки він не
містить «чітких норм». Тож, варто зазначити, що стає все більше
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ризиків і загроз безпеці в космосі. Необхідно узгодити питання
про оновлення існуючої правової основи космонавтики заради
забезпечення миру і безпеки, і подолання викликів, пов›язаних
з швидким розвитком космічної діяльності, які було неможливо
передбачити під час роботи з підготовки п›яти договорів ООН,
про які згадувалося вище. Також Комітету необхідно обдумати і
посприяти створенню Всесвітньої космічної організації, в рамках
якої можуть бути об›єднані питання мирного використання
космосу і питання мілітаризації.
Наступна проблема, яку варто розглянути, це м’яке
регулювання забезпечення безпеки в космосі. Все частіше
виникають непорозуміння серед держав щодо узгодження деяких
питань, які зачіпають і певною мірою економічну сторону.
Так, на сесії Технічного підкомітету Комітету ООН по космосу
представники Чехословаччини внесли пропозицію розробити в
рамках ООН правові засади використання супутників для зв›язку
і створити організацію міжнародної системи глобального зв›язку.
Сполучені Штати Америки виступили проти цієї пропозиції і
провалили його прийняття через прагнення вести справи по поділу
прибутків від космічного зв›язку в обхід ООН і Міжнародного
союзу електрозв›язку[2]. Це не може не викликати конкуренції
між монополіями США і компаніями інших капіталістичних
держав. Також країнам-учасницям складно дійти згоди з
деяких питань, що стосуються збору інформації за допомогою
супутників. Ніхто не зацікавлений і не готовий обговорювати
право тієї чи іншої держави на отримання інформації від інших
або навіть їх політику в галузі телекомунікацій. Також, що
стосується космічного сміття, то в 2007 році Комітет розробив
Керівні принципів щодо запобігання утворення космічного
сміття, але їх міжнародно-правова проблема реалізації полягає
в тому, що вони підлягають застосуванню державами виключно
у добровільному порядку. Тобто, Керівні принципи належать
до категорії актів «м’якого права», мають рекомендаційний
характер, а їх правова конструкція ґрунтується на забезпеченні
їхньої реалізації державами добровільно через національні або
застосовані ними механізми шляхом використання відповідних
практик і процедур запобігання утворення космічного сміття.
Саме тому, підсумовуючи все вищесказане щодо цієї проблеми,
стає зрозумілим, що вироблення Комітетом основних правил
роботи в космосі замало, необхідно вдаватися до розробки і
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прийняття більш обгрунтованих угод або конвенцій, які будуть
юридично обов’язковими до виконання суб’єктами міжнародного
космічного права згідно з міжнародним космічним правом.
Останньою, але не по важливості проблемою, яку слід
зазначити, є проблема COPUOS що стосується питань
роззброєння. Всім, що пов’язане з демілітаризацією космосу
займається Конференція з роззброєння, заснована в 1979
році як багатосторонній форум міжнародного співтовариства
з роззброєння. Дуже важливим є контактування і співпраця
Комітету ООН з використання космічного простору в мирних
цілях з даною Конференцією, що буде підставою для значного
прогресу і змін щодо демілітаризації на практиці. Проте Комітет
чомусь ще й досі навіть не включив до списку обговорення таке
важливе сьогодні питання роззброєння. Недостатньо просто
брати участь в конференціях щодо запобігання гонки озброєнь
в космосі і спирати все на небажання держав до обговорення.
COPUOS, як одному з найбільших комітетів ООН, необхідно
сприяти розумінню держав щодо важливості розгляду даної
проблеми, а також варто скоординувати свою діяльність на
співпрацю з Конференцією з роззброєння.
Отже, можна зробити висновок, що будучи органом і частиною
Організації Об›єднаних Націй, COPUOS не може володіти
міжнародною правосуб›єктністю, незважаючи на безперечний
статус ООН як суб›єкта міжнародного права. Також незважаючи на
відмінні дослідницькі послуги протягом багатьох років, готуючи
всебічний аналіз на різноманітні теми, Комітет має значний
недолік у вигляді «м’якого» права. COPUOS не уповноважений
приймати юридично обов›язкові документи або покладати на
своїх членів будь-які, навіть політичні, зобов’язання, що значною
мірою впливає на ефективність діяльності даного органу.
Необхідно брати до уваги всі проблеми Комітету і вирішувати
їх якомога швидше задля подальшого розвитку міжнародного
космічного права в умовах сучасного науково-технічного
розвитку. Як наслідок така діяльність і прогрес призведе до
синтезу різних правових систем і матиме своїм результатом такі
норми міжнародного космічного права, які відповідатимуть усім
вимогам світового співтовариства з урахуванням особливостей
окремих правових систем.
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СВІТОВІ РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ В ЮВІЛЕЙНІЙ
ДОПОВІДІ РИМСЬКОГО КЛУБУ
Римський клуб (Club of Rome) – міжнародна
неурядова
організація, аналітичний центр, що об›єднує вчених, громадських
діячів, лідерів думок і ділових людей більш, ніж з 30 країн світу,
стурбованих перспективами розвитку людства. Зусилля членів
Римського клубу націлені на вирішення актуальних проблем
сучасності шляхом розробки нового напрямку в їх вивченні, що
отримав назву глобальне моделювання.
Римський клуб (Club of Rome) належить до найвідоміших
центрів світової футурологічної думки. Він був створений у 1968
році за ініціативою західних вчених Ауреліо Печчеї і Александра
Кінга як міжнародна неурядова організація, не пов’язана з
політичними партіями, класами, ідеологіями, що об’єднує до ста
відомих учених, управлінців, підприємців, політичних діячів з
різних країн світу [1].
Від самого початку існування Римського клубу було
визначено, що членами цієї міжнародної організації можуть
стати лише ті люди, які не займають офіційних урядових посад
і не представляють інтереси якихось конкретних країн. Члени
клубу в якості основних цілей його діяльності вирішили:
дати суспільству методику, за допомогою якої можна було би
науково аналізувати проблеми людства, пов’язані з фізичною
обмеженістю ресурсів Землі, бурхливим ростом виробництва і
споживання; застерегти людство щодо критичної ситуації, яка
склалася у світі, встановити для суспільства заходи доцільного
управління та досягнення «глобальної рівноваги». Керуючись
цим, поступово Римський клуб перетворився на осередок для
організації трансдисциплінарних проектів із довгострокового
прогнозування глобальної проблематики [1].
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Основні цілі Римського клубу:
- виявлення найбільш важливих проблем, які визначатимуть
майбутнє людства на основі комплексного та перспективного
аналізу;
- оцінка альтернативних сценаріїв майбутнього;
- розробка практичних рішень по виявлених проблемах;
- стимулювання суспільної дискусії;
- ефективні заходи для поліпшення перспектив на майбутнє.
Римський клуб у своїй діяльності дотримується трьох
засадничих принципів: глобальний погляд на комплексні,
масштабні світові проблеми, що відображує дедалі зростаючу
взаємозалежність країн у рамках єдиної планетарної системи;
міждисциплінарний («холістичний») підхід та розгляд
сукупності актуальних проблем політичних, економічних,
соціальних, екологічних, технологічних, культурних і соціальнопсихологічних, у їхній взаємодії як частин єдиного цілого;
визначення довгострокових наслідків нинішніх проблем, а
також політичних рішень і практичних заходів, що знаходяться в
арсеналі сучасної політики – підхід, який не завжди можуть собі
дозволити уряди, що зазвичай реагують переважно на поточні
потреби слабо поінформованих виборців [3].
Римський клуб було створено для розв’язання багатьох
криз, що постають перед людством та планетою. Керуючись
унікальними, колективними ноу-хау 100 членів клубу, – знаних
учених, економістів, лідерів бізнесу та колишніх політиків, –
організація прагне знайти комплексні рішення для подолання
складних взаємопов›язаних викликів нашого світу [4].
Десятиліття експоненціального споживання та зростання
населення призвели до загрози клімату Землі та життєвого
забезпечення, одночасно посилюючи соціальну та економічну
нерівність та збіднюючи мільярди в усьому світі [4].
Римський клуб розробляє комплексні пропозиції щодо
вирішення цих масштабних взаємопов’язаних проблем. Це
відбувається шляхом досліджень конкретних пропозицій щодо
стратегій та організації консультацій на високому рівні, дебатів,
конференцій, лекцій та інших заходів [4].
Нещодавно Клуб визначив п›ять пріоритетних ключових сфер
впливу: кліматично-планетарні надзвичайні ситуації, економіка
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відродження та рефрамінгу; переосмислення фінансів; нові
цивілізації; молодіжне лідерство [4].
Також публікується обмежена кількість рецензованих «Звітів
Римського клубу». Так, Звіт 1972 року «Обмеження росту»
сповістив світу про наслідки взаємодій між людськими системами
та здоров’ям нашої планети. З того часу більше 45 доповідей
підсилили та розширили цей інтелектуальний фундамент [4].
Останньою, на сьогодні, доповіддю Римського клубу «Come on!
Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the
Planet», автора Ернста Вайцзеккера, Андерса Війкмана та інших.
«Come On!» друга за п’ятдесят років доповідь, що виражає
консолідовану позицію Клубу.
Відправною точкою для авторів служить концепція «повного
світу», запропонована американським екологом і економістом
Германом Дейлі. Людська цивілізація сформувалася в умовах
«порожнього світу» – світу незвіданих територій і надлишку
ресурсів. Переважаючі релігії, політичні
ідеології, соціальні інститути, звички мислення все ще лежать
в ньому [2].
Насправді ж людство увійшло в «повний світ», заповнений по
вінця, з вельми неясними перспективами подальшого розширення
кордонів. Якщо і далі продовжувати жити за правилами
«порожнього світу», колапс не змусить довго чекати [2].
Доповідь складається з трьох частин: перша демонструє
всю глибину нинішньої кризи і тенденцію до її посилення;
друга присвячена критиці домінуючого світогляду і викладу
альтернативної філософії «нового Просвітництва»; третя частина
практичних рішень [2].
Вираз «Come On» несе два значення: «не намагайся мене
обдурити» і «приєднуйся до нас »[2].
Автори починають з аналізу поточної ситуації: планета
деградує, авторитаризм і фундаменталізм на підйомі,
спекулятивний капітал торжествує. Сьогоднішня «криза не
циклічна, але посилюється. Вона не обмежена природою навколо
нас, але включає соціальну, політичну, культурну, моральну кризу,
кризу демократії, ідеологій і капіталістичної системи »[5].
Згідно доповіді найбільшою планетарною проблемою
залишається глобальне потепління. Клуб вітає підписання
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Паризької угоди, але вказує на розрив між прописаними цілями
(не допустити підвищення температури більш ніж на два градуси)
і прийнятими державами зобов›язаннями, навіть повне виконання
яких буде абсолютно недостатнім для їх досягнень [2].
Серед інших проблем доповідь виділяє «шосте масове
вимирання» – стрімке
скорочення фауни, непередбачені
наслідки, що виникають в наслідок появи нових технологій і
загрози ядерного конфлікту [2].
Серед усіх пропозицій Римського клубу, найбільшої критики
завдає його демографічна позиція. Клуб продовжує наполягати
на необхідності максимального скорочення народжуваності і
«дякує країнам, які домоглися швидкого скорочення відтворення
». При цьому доповідь відзначає, що не правильно збільшувати
навантаження на планету тільки зі збільшенням населення: з
початку минулого століття населення зросло уп›ятеро, поряд з
цим – економічний оборот – у сорок разів, споживання палива –
у шістнадцять, вилов риби – у тридцять п›ять [2].
Має місце глобальний збій у розподілі продовольства. Вісімсот
мільйонів чоловік продовжують голодувати, тоді як два мільярди
мають зайву вагу. Але, питання не тільки в тому, як виробляти
достатньо їжі для зростаючої кількості населення і, як не згубити
у цьому процесі планету. Найбільшої екологічної шкоди завдає
тваринництво, це розкіш, недозволена в «Повному світі».
Доповідь звертає увагу на наявність у цифрової економіки
темної сторони. Так, сервіси, на зразок Uber, і їх користувачі не
поділяють загальних витрат (на використовувану водіями міську
інфраструктуру і т.д.) – і в нинішньому вигляді не відповідають
критеріям стійкості[2].
Римський клуб обережно ставиться до «експоненціальних
технологій» і обіцянкам техноутопістів, як Курцвейл і
Диамандис. Є реальна небезпека неконтрольованого розвитку
і неетичного використання технологій і поки неясно, як цього
уникнути. Автори згодні з експертами, які вважають, що «закон
Мура» перестане діяти в 2020-2025 рр.. Отже, сингулярності
не очікується. Крім того, обіцянки техноутопістів демотивують
людей: якщо технології вирішать всі проблеми, немає потреби
в пошуку складних, комплексних рішень, що вимагають зміни
способу життя [2].
Натомість члени Римського Клубу пропонують так зване «Нове
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Просвітництво», основна ідея якого полягає в фундаментальній
трансформації мислення, результатом якої має стати цілісний
світогляд: гуманістичний, але вільний від антропоцентризму,
відкритий для розвитку, але цінуючи стійкість і піклується про
майбутнє [2].
Поряд
з
комплементарностю,
стовпами
«Нового
Просвітництва» Римський клуб бачить синергію – пошук
мудрості, через примирення протилежностей, і баланс. Не
претендуючи на повноту списку, доповідь виділяє кілька областей,
в яких необхідно досягти балансу [5]: у відносинах між людиною
і природою – сталий розвиток,екологічна свідомість; між
короткочасною і довготривалою перспективою; між швидкістю
і стабільністю – зміни і прогрес не повинні сприйматися як
самоцінності; між індивідуальним та колективним – визнаючи
значення особистої автономії – одного за найважливіших
завоювань європейського Просвітництва, де Клуб закликає до
балансу і обліку загального блага (в економіці – це означає, що
держава (суспільство) має встановлювати правила для ринків, а
не навпаки); між жінками і чоловіками – тут автори звертаються
до робіт Ріани Айслер, і відзначають, що баланс не означає
механічного рівняння – переміщення більшого числа жінок на
«чоловічі» позиції, швидше за досягнення балансу вимагає «зміни
типології функцій»; між рівністю і справедливою винагородою
– від держави(потрібно забезпечити механізми, які гарантують
соціальну справедливість); між державою і релігією – доповідь
вітає секулярність, але підкреслює позитивне значення релігії
(держави, нетерпимі до релігії, втрачають етичну перспективу).
Отже, Римський клуб є просвітником та модернізатором
концепцій розвитку світу, коли дослідники пропонують визначити
майбутнє світу, спрогнозувати його. Більшість дослідників
визнають актуальність економічних проблем людства в умовах
глобалізації.
Детально аналізуючи глобальні проблеми, автори показують,
що всі вони ґрунтуються на застарілих філософських доктринах та
економічних моделях. І в останній доповіді «Come on! Capitalism,
Short-termism, Population and the Destruction of the Planet» йдеться
саме про те, нам потрібне «Нове Просвітництво», аби подолати
старе мислення, що веде до катастрофи.
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УКРАЇНСЬКИЙ ВЕКТОР ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
ЄС: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОГНОЗИ
Вступ України до Євросоюзу на сьогоднішньому етапі є
безальтернативним варіантом зовнішньополітичного курсу
країни, зміцненням її як потужного актора на міжнародній арені
для забезпечення національних інтересів та гаранту верховенства
права для громадян. Проблема полягає у недостатньому вивченні
та аналізі проблем євроінтеграції після Революції Гідності, вплив
країни-агресора на вступ України до Європейського Союзу.
Актуальним також залишається питання ставлення Західних
сусідів даного аспекту.
Враховуючи динаміку розвитку міжнародних відносин між
Україною та Європейським Союзом, варто переоцінити ставлення
до проблеми та сучасного стану. Даний аспект досліджували
такі відомі науковці, як: О. Храбрий, М. Горинь, І. Бережнюк, С.
Боротничек, А. С Гальчинський, О. А. Корнієвський, О. Дугіна.
Щодо дослідників західноєвропейської спільноти із зазначеного
питання, то до них належать такі, як: А. Арато, Р. Дарендорф,
Л. Колаковскі, Д. Коен, Л. Рестрепо, А. Селігмен. Перелік
вищезгаданих науковців, що досліджували цю проблематику,
не є вичерпним, оскільки науковий інтерес до питання
євроінтеграційних процесів та вплив їх на українське суспільство
не згасає, отже, цей перелік постійно поповнюється новими
іменами.
Мета статті полягає у аналізі діяльності зовнішньої політики
України, спрямовану на європейську інтеграцію та створенні
прогнозу вступу країни до Євросоюзу.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішньому етапі Україна
зіткнулась з незліченною кількістю проблем, що загрожують
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її національним інтересам. Це перш за все етнічні-релігійні,
політичні, національно патріотичні чинники, які формують
протиріччя між різними групами населення України. Усвідомивши
геополітичну стратегію, Україна прагне забезпечити гарантію
своїх національних інтересів, а саме безпека власних громадян та
державний суверенітет, за допомогою вступу до євроатлантичного
напрямку, де нормативно зафіксовано у доктринах про колективну
безпеку в основних офіційних документах.
Намір України розбудовувати відносини з Європейським
Союзом був вперше проголошений у Постанові Верховної Ради
України від 2 липня 1993 року «Про основні напрями зовнішньої
політики України».
Відносини між Україною та Європейським Союзом були
започатковані в грудні 1991 року, коли Міністр закордонних
справ Нідерландів, як представник головуючої в ЄС країни, у
своєму листі від імені Європейського Союзу офіційно визнав
незалежність України. У подальшому стратегічний курс
України на європейську інтеграцію був підтверджений та
розвинутий у Стратегії інтеграції України до ЄС, яку схвалено
11 червня 1998 року, що ґрунтується на спільних цінностях та
інтересах, є невід’ємним фактором зміцнення миру, стабільності
та процвітання в Європі. Найбільш важливим кроком до
євроінтеграції була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, яка
набула чинності 1 вересня 2017 року. Це міжнародно-правовий
документ, який на договірно-правовому рівні закріплює перехід
відносин між Україною та ЄС від партнерства та співробітництва
до політичної асоціації та економічної інтеграції [1].
Проте для досягнення даної мети та прискорення процесу
потрібно вирішити низку проблем, які гальмують вступ
України до ЄС. Основною причиною тривалої інтеграції є
високий рівень корупції в нашій країні. Ще однією проблемою
є не гармонізоване до європейських стандартів українське
законодавство. Повинна здійснитись адаптація українського
законодавства із європейським, це має здійснюватися за рахунок
реформування української правової системи та поступове
приведення її у відповідність із європейськими стандартами. Ця
адаптація повинна охопити приблизно усі сфери права, такі як
: приватне, митне, трудове, фінансове, податкове законодавство,
законодавство про інтелектуальну власність, охорону праці,
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життя та здоров’я, навколишнього середовища та багато іншого.
Але на даному етапі для України здійснення таких заходів є
неможливими.
Економісти з різних країн ЄС заявляють, що нещодавнє
парафування угоди про асоціацію і створення зони вільної
торгівлі між Україною та ЄС все одно не дасть швидкого
залучення України до європейського об’єднання. Парафування
– це є фактично технічним узгодженням угоди. Після нього йде
підписання, а потім і ратифікація. Україна першою ратифікує цю
угоду, яка діятиме в односторонньому порядку. І це може завдати
дуже серйозних збитків. За підрахунками – від 2-х до 5-и млрд..
євро на рік. А ця сума є дуже великою для українського бюджету.
Варто також зазначити, що ставлення українців до
євроінтеграції суттєво змінилося. З 2002 року кількість
прихильників такого зовнішньополітичного курсу постійно
переважала над її противниками. Російська агресія проти
України, що розпочалась у лютому 2014р. кардинально вплинула
на картину суспільних настроїв.
По-перше, докорінно змінилося ставлення громадян України
до РФ. Зокрема, більшість респондентів наголошують на
необхідності згортання, або зменшення контактів з Росією.
По-друге, на ставлення громадян України до різних векторів
інтеграції – європейської чи євразійської, вплинули Революція
гідности у грудні 2013 – січні 2014 рр., яка відстояла і утвердила
європейський курс розвитку України, а також російська агресія,
яка фактично зняла з порядку денного євразійський вектор
інтеграції для України. Євразійська інтеграція тепер асоціюється
громадянами, насамперед, з країною-агресором.
Якщо протягом довоєнних років (2011-2013рр.) частка
прихильників євразійської інтеграції складала близько третини
респондентів, то в наступні роки частка симпатиків Євразійського
економічного союзу (колишнього Митного союзу країн СНД)
впала – у 2015р. до 15,9%, а в 2017 ще знизилася до 7,8%.
Відповідно зросла частка прихильників євроінтеграційного
шляху.
По-трете, з 2014р. спостерігається тенденція зростання
європейських симпатій в суспільстві. В грудні 2017р. вже майже
60% українських громадян підтримували вступ України до ЄС.
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Серед українських громадян домінує загалом позитивне
ставлення до ЄС. За результатами дослідження у грудні
2017р. на думку респондентів привабливий образ Євросоюзу
складається з ряду здобутків і переваг, серед яких респонденти,
досить прагматично відзначають наступні. Насамперед йдеться
про високий рівень соціального захисту (46,4%). До важливих
переваг ЄС українці відносять верховенство права (27,8%),
розвинену демократію (21,7%).Також в ієрархії позитивних
аспектів ЄС відзначається низький рівень корупції (22,4%), якість
охорони здоров’я (22,2%), наявність фінансових ресурсів (17,1%)
і науково-технічний розвиток (14,6%).Здобутки, які принесе
євроінтеграція, громадяни бачать, насамперед, у соціальній
площині – це підвищення якості життя і ріст доходів (45,8%),
зниження безробіття і створення нових робочих місць (31,5%),
отримання сучасних технологій, модернізація підприємств (29%).
Такі сподівання є цілком зрозумілими з огляду на вищенаведені
оцінки саме соціальних переваг ЄС. Водночас, респонденти
вважають, що позитивними наслідками євроінтеграції також
будуть посилення боротьби з корупцією (24,3%), зміцнення
верховенства права (16,9%) тощо.
Отже, програє чи виграє Україна від вступу до ЄС? Більшість
(54,9%) респондентів вважають, що країна виграє від приєднання
до Євросоюзу. Водночас близько чверті (22,5%) громадян
налаштовані песимістично, прогнозуючи програш. Отже, за
результатами опитування, проведеного у грудні 2017р., якби
найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України
до ЄС у ньому взяли б участь 73,5% громадян країни. З них 76,5%
проголосували б за вступ, 19% – проти, а решта не визначилася.
Варто також наголосити на українському векторі зовнішньої
політики Євросоюзу. На сьогоднішньому етапі в Європі все
більше і більше набувають популярності націоналістичні партії
та євроскептики. Навіть якщо за десять років ЄС продовжить
своє існування, він навряд чи буде націлений на розширення
і прийом нових членів.Зростаюча підтримка правих партій в
Європі показує, що принаймні частина людей прагне відмовитися
від подальшої інтеграції в загальноєвропейський простір.
Замість цього вони хочуть займатися розвитком власних держав
самостійно. Із зростаючою популярністю євроскептиків, щоб
утримати ситуацію в рамках поточної і не допустити виходу країн
після Британії, ЄС поставить тривале табу на вступ нових членів.
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Торгові та політичні партнери – так, але не повноцінні учасники
Європейського союзу.
У багатьох країнах Європи на останніх виборах націоналістичні
партії взяли значний відсоток голосів. У Фінляндії це 18%, в Австрії
– 26%, Італії – 17,4%, Данії – 21%, Франції – 13%, а в Німеччині
12,6%. Що стосується екзит-полів, то станом на сьогодні в Італії
права Північна Ліга набирає вже близько 31% голосів. При цьому
варто врахувати, що Європейський союз будували в основному
демократи, соціалісти та ліберали, тоді як націоналісти не хочуть
підтримувати і як-небудь розвивати наддержавну надбудову [2].
На жаль, за прогнозами економістів, наша країна до 2021 року
не стане членом ЄС, оскільки на даний момент ЄС переживає
кризу. Також вступ України до цього інтеграційного об’єднання
унеможливлюється тим, що до ЄС приєднається країна, яка
потребуватиме дуже серйозних компенсацій від закриття цілих
галузей промисловості. Оскільки в ЄС є строго квотована планова
економіка, яка передбачає, що кожна держава, яка вступає в
Європейський Союз, повинна включатись у спільний ринок і
відповідно вона повинна запроваджувати квоти на виробництво
тієї чи іншої продукції, тому для ЄС на даному етапі не вигідно
приймати Україну до себе і це і є однією із проблем інтеграції
України [4].
Висновок. Отже, вступ України до ЄС – це питання
перспективи, яке залежить від багатьох факторів. Зокрема, як від
ефективності внутрішніх реформ, так і від трансформаційних
процесів всередині ЄС. У найближчій перспективі Україну на
євроінтеграційному шляху очікує повсякденна, кропітка робота з
імплементації Угоди про асоціацію, що рухає країну на шляху до
ЄС. Однак, і що найважливіше, сьогодні є підстави стверджувати,
що Україна пройшла етап вибору між європейським і євразійським
векторами розвитку держави.
Список використаних джерел та літератури:
1. Історія становлення відносин Україна-ЄС [Електронний
ресурс]//Режим
доступу:
https://minjust.gov.ua/m/istoriyastanovlennya-vidnosin-ukraina-es
2. Кузьмін В. Чому Європа схиляється до націоналізму?
[Електронний ресурс]//Режим доступу:https://www.ukrinform.ua/
rubric-world/2513462-comu-evropa-shilaetsa-do-nacionalizmu.html

288

3. Федоришина О. Проблеми інтеграції України до
Європейського Союзу [Електронний ресурс] //Режим доступу :
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1103
4. Якименко Ю. Україна на шляху до ЄС: оцінки, думки і
сподівання громадян [Електронний ресурс] //Режим доступу:http://
razumkov.org.ua/statti/ukraina-na-shliakhu-do-yes-otsinky-dumky-ispodivannia-hromadian

289

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

УДК 341 9855
Беспалова В. В.
кафедра міжнародних відносин,
інформації та регіональних студій
Факультет міжнародних відносин,
Національний авіаційний університет

ЦРУ ЯК ІНСТУМЕНТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ
ПОЛІТИКИ США
Вагомість обраної теми зумовлена тим, що на сучасному етапі
міжнародної взаємодії інформація відіграє особливу роль, а її отримання, аналіз і можливості поширення стають по-особливому
значимими.
У біполярний період суттєво змінюється роль та місце США
у світі. Відповідно до цього змінюються і їхні зовнішньополітичні цілі. До традиційних цілей США, визначених ще доктриною
Монро, а саме Латинської Америки, додаються ще й внутрішні
інтереси союзників, та їхні сфери впливу. Найбільш суттєвим показником щодо цього стала так звана «передача естафети» Великобританією, коли вона добровільно передала свої зони впливу,
Грецію і Туреччину, під контроль США, а згодом і Франція (американський етап В’єтнамської війни).
Нові інтереси вимагали нових інструментів їх забезпечення,
особливо в умовах загрози ядерної війни та намагання уникнути прямого воєнного конфлікту з СРСР. Якщо раніше США досягали своїх цілей завдяки економічним інструментам, то після
Другої світової війни вони вимушені застосовувати і військово-політичні. Це знайшло своє відображення в «плані Маршала»,
у створені НАТО та інших поясів безпеки таких, як СЕНТО, СЕАТО, в активних військових діях, наприклад, у Кореї та В’єтнамі,
в нав’язуванні «безпекових» договорів, як в Латинській Америці.
Однак, основним інструментом, що обіймав економічні і військово-політичні елементи, стала розвідка.
Ми виділяємо декілька етапів інституціоналізації розвідки в
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агентами, частіше за все, ставали добровольці, не підготовленні до подібної діяльності. Це призвело до необхідності створення першої служби, яка координувала розвідку, яку очолив
Б.Толмедж. У період Громадянської війни обидві сторони зуміли
здійснити не багато добре продуманих і тривалих шпигунських
операцій, які могли би зрівнятися за цінністю результатів, або за
досконалістю виконання, з операціями часів революції. У період
Першої світової війни, створені армійські і морські розвідувальні
органи, які продовжували існувати, хоча й у скороченому форматі, аж до початку другої світової війни: G-2, СКР (служба контррозвідки) та УР ВМС (управління розвідки ВМС).
У період Другої світової війни, і зокрема після нападу на
Перл-Харбор, США почали створювати разом з органами військової розвідки спеціальну організацію по здійсненню стратегічної розвідки. Таким органом стало Управління стратегічних
служб. Після закінчення війни всі підрозділи УСС, крім служби
секретної розвідки та служби аналізу були розпущені і починаються дебати стосовно необхідності розвідувальної служби, яка б
функціонувала і в мирний час.
У біполярний період відбувається становлення сучасної моделі розвитку. В 1946-1952 роках відбувається визначення основних функцій центральної розвідувальної організації. В цей період
відбувається трансформація цілей, розмірів і структури нової організації.
У 1953-1961 роках, при А. Даллесі, суттєвих структурних змін
не відбулося. Особлива увага надавалось посиленню «таємного»
компоненту діяльності ЦРУ. У період 1961-1971 рр.. американська розвідка характеризується значною роллю таємних операцій, однак технічні досягнення вимагають все більшої координації діяльності розвідувального співтовариства. Технологічний
прорив суттєво сприяв змінам як в ЦРУ так і у співтоваристві в
цілому. За період 1971-1975 рр.. формується остаточна структура, в якій були механізми, що забезпечували не тільки діяльність
Таємної служби, але й механізми, що забезпечували збір, обробку
інформації, вироблення рекомендацій, що стали значимими для
зовнішньої політики, на відміну від попередніх етапів, а найголовніше те, що максимально була забезпечена координація розвідувального співтовариства. В подальшому необхідності суттєвих
реформ не виникало, оскільки
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а найголовніше те, що максимально була забезпечена координація розвідувального співтовариства.
В подальшому необхідності суттєвих реформ не виникало,
оскільки в ЦРУ вже були вироблені механізми протидії загрозам
як воєнного, так і економічного характеру та забезпечена належна
координація в розвідувальному співтоваристві в цілому;
Діяльність ЦРУ та розвідувального товариства в цілому має
дуже широку нормативну базу, яка повністю забезпечує їхню
діяльність. Законом «Про національну безпеку» 1947 р. був затверджений механізм забезпечення національної безпеки, що
складається з Ради національної безпеки, Міністерства оборони і Центрального розвідувального управління. У Законі «Про
ЦРУ» 1949 р. в основному регулюється фінансова діяльність розвідки, її офіційна діяльність. У ньому є розділи про захист інформації ЦРУ і є розділи, що передбачають спрощену процедуру набуття американського громадянства особами, що надавали
допомогу ЦРУ. У Законі «Про пенсії співробітників ЦРУ» 1964
р. стверджується, що всі співробітники державних установ США
користуються загальним державним бюджетним фондом, а для
співробітників ЦРУ цим законом передбачається спеціальне пенсійне забезпечення;
ЦРУ має велику кількість різноманітних інструментів, які
дозволяли забезпечувати зовнішньополітичні інтереси США в
період біполярності. Загалом, їх можна класифікувати на відкриті
та таємні, які, в свою чергу, можна поділити на політичні, економічні, інформаційні та військові. Основними політичними інструментами були: активний вплив на волевиявлення громадян
шляхом пропаганди, фінансування проамериканських кандидатів
та політичні партії, організації передвиборчої кампанії, посилення прозахідних настроїв у суспільстві, дискредитація комуністів,
встановлення контакту з військовими та спецслужбами для організації військового перевороту. У період біполярності головним
економічним інструментом, який використовувався ЦРУ, було
забезпечення підтримки приватного сектору, рекомендації щодо
загальної американської економічної політики, а також активна
співпраця з транснаціональними корпораціями.

Інформаційні інструменти теж були різноманітні: пропаганда,
підкуп місцевих ЗМІ, або, навіть, створення власних, публікація
спеціально заготовлених статей та видача книжок. Військові ме292

Отже, ЦРУ як структура з лише притаманними їй функціями
по збору, аналізу інформації, проведені спеціальних операцій та
виробленню політичних рекомендацій, відіграє важливу роль у
реалізації зовнішньої політики США, сприяючи закріпленню полюсності США в міжнародних відносинах.
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ЕТНОКОНФЕСІЙНІ КОНФЛІКТИ У КОНТЕКСТІ
МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ
На сьогодні етноконфесійніпроблеми є одними з основних
викликів людству та міжнародній безпеці, адже вони
означилися зіткненнями в Лівані (мароніти і мусульмани),
у Північній Ірландії (протестанти і католики), в Боснії і
Герцеговині, Хорватії та Косово (православні, католики і
мусульмани), Індії та Пакистані (індуїсти і мусульмани),
в
Таджикистані
(ісмаїліти
і
суніти)
тощо.
Серед
гострих
внутрішніх
конфліктів,
до
яких
має
відношення
релігія,
варто
віднести
зіткнення
між
шиїтами
і
сунітами
в
Південному
Іраку, між ісламськими фундаменталістськими екстремістами
і
поміркованими
мусульманами
в
Алжирі,
Єгипті,
Афганістані[1]. Дані зіткнення на етноконфесійному підґрунті
призвели до широкомасштабних воєн, неконтрольованого
поширення
зброї
та
тероризму,
дестабілізації
в
Східному регіоні, що в загальній складності становить
серйозну
небезпеку
для
міжнародного
середовища.
Мета даної статті – показати роль етноконфесійного
чинника у контексті міжнародної безпеки, виявити дестабілізуючі
аспекти етноконфесійних конфліктів на світову систему безпеки.
		 Конфлікти на етнічному та релігійному ґрунті є найбільш
гострими та складними. Вони важко піддаються врегулюванню
навіть при певній стабілізації. Кожен етноконфесійний
конфлікт має свої характерні риси, що обумовлено
особливостями культури та психологією його учасників.
Вже сьогодні можна прогнозувати підвищення етно
конфесійноїконфліктогенності в країнах Західної Європи
внаслідок динамічних змін в етнічній та конфесійній карті
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регіону, масового притоку мігрантів із країн Азії та Африки.
Більшість країн Азії та Африки довгий час перебували в
колоніальній або напівколоніальні залежності і набули суверенітету
близько півстоліття тому. Найчастіше нові держави створювалися
метрополіями без урахування історично сформованих спільностей
(в тому числі і релігійних), а кордони проводилися залежно від
політичної та військової кон›юнктури. В результаті спільноти,
що сповідували одну й ту ж релігію, виявилися роз›єднаними.
Регіон Південної та Південно-Східної Азії є досить
неоднорідним в етнічному, конфесійному, лінгвістичному,
кастовому плані. Цей фактор провокує конфліктогенність,
яка здебільшого пов’язана з боротьбою економічних,
політичних і духовно-культурних інтересів етнічних і
релігійних спільнот та є своєрідною формою протесту в
умовах відсутності громадянського суспільства та демократії.
Основна причина даного явища криється в особливостях
суспільно-політичного розвитку країни в колоніальний
період і на етапі розбудови власної державності після розпаду
британської, французької, голландської колоніальних систем[2].
		 Ще до закінчення британського правління в Індії у 1947 році
Кашмір став спірною територією. Британці розділили субконтинент
на дві частини – переважно індуїстську Індію і переважно
мусульманський Пакистан.У нових державах сформувалися
десятки релігійних анклавів і потенційно проблемних територій.За
С. Хантінгтоном – ісламська та індуїстськацивілізації, щоволодію
тьрізнимисвітогляднимипозиціями, перетнулися саме в Кашмірі.
		 Пакистан не пов›язаний так щільно історично й економічно
з Кашміром, як Індія, хоча слід визнати, що за релігійною
ознакою ця спірна територія є ближчою до Пакистану, ніж до
Індії.Близько 70% населення Кашміру становили мусульмани,
однак магараджею був індуїст. Місцеві мусульмани побоювалися
майбутнього входження князівства до складу Індії та не хотіли
більше жити під владою невірних. Почалися вуличні зіткнення,
уряд поступово втрачав контроль над ситуацією. Згодом через
два місяці після поділу британської колонії в ній почалася війна.
Загалом протягом ХХ століття між країнами відбулисячотири
війни: перша у 1947-1949 роках, друга у 1965 році, третя у
1971 році, і четверта, так звана Каргільська війна у 1999 році.
У ХХІ столітті основним проявом ворожнечі між країнами
стали терористичні війни. Пакистан неодноразово звинувачували
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у
підтримці
терористичних
угруповань
на
території Кашміру, аби посилити там свої позиції.
Кашмір
став
джерелом
поширення
ісламського
тероризму і екстремізму під проводом «Аль-Каїди» та
Об’єднаного фронту джихаду. Зокрема кашмірських терористів
підтримують муджахіди та таліби з Афганістану, які становлять
складову так званої проблеми Пуштуністану в Пакистані [3].
Варто зазначити, що обидві держави не є учасниками Договору
про нерозповсюдження ядерної зброї, проте, ведуть ядерну гонку
озброєнь у регіоні, яка набуває нових обертів та створює умови
розгортання гіпотетичної ядерної війни на субконтиненті щоразу
як між державами виникають конфліктні ситуації навколо Кашміру.
Ведучи ядерну холодну війну, Ісламабад, – захищаючись
від Індії, а Нью-Делі, – від пакистанських терористів, все
більш «нуклеризують» проблему Кашміру, розробляючи нові
види озброєнь (ядерну тактичну зброю), ускладнюють процес
переходу до мирного діалогу[4], та становлять загрозу не
лише для регіональної безпеки, а для міжнародної вцілому.
З 1950-х років ООН закликає провести в Кашмірі референдум,
аби врахувати думку місцевих жителів у прийнятті політичних
рішень.Індія від початку підтримувала цю ідею, але потім
вирішила, що референдум не потрібен, бо в «індійській» частині
Кашміру проходять вибори. Пакистан не згоден і вважає, що багато
жителів регіону не хочуть жити під контролем Індії, а замість
цього воліли б жити в Пакистані або в незалежній державі [5].
Висновки. Таким чином, у силу своєї транскордонної
природи етноконфесійність не є безпосередньою причиною
виникнення особливого роду конфліктів, а надає лише специфіки
та вектору спрямованості конфліктам.На прикладі конфліктуміж
Індією та Пакистаномщодо приналежності території Кашміру ми
бачимо як суперечності на етнічному та релігійному підґрунті
можуть переростати у масштабні війни, що становлять серйозну
небезпеку для регіону та світу. Головне завдання Індії та
Пакистану, а також третіх сторін, що беруть участь у розв’язанні
конфлікту
– віднайти методи пом’якшення міжетнічних
протиріч і нормалізації стосунків між двома народами, а також
форми розв’язання зовнішньополітичної кризи, та уникнути
перетворення Кашміру на постійнийнескінченнийконфліктоген
ний чинник регіонального та глобального масштабу.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ
РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
Починаючи з другої половини ХХ століття інформація
стала стратегічно важливим ресурсом для будь-якої держави.
Інформаційно-комп’ютерні технології проникли у всі сфери життя
людини та діяльності держави, а отже впливають на економічну,
політичну, соціальну та інші аспекти її національної безпеки.
Від уміння влади використовувати та захищати інформацію
залежать перспективи розвитку та безпека держави. В умовах
агресії Російської Федерації досягнення Україною інформаційної
безпеки стало не просто першочерговим, а й життєво важливим
завданням.
Проблему визначення поняття «інформаційна безпека»
та питання її впровадження у країнах Європи та Україні
досліджували у своїх роботах О. Горбатюк [1], М. Гуцалюк [2],
Р. Калюжний [3], В. Ліпкан [4], Я. Малик [5], В. Цимбалюк [3;
6] та інші науковці. Серед українських дослідників немає повної
згоди, щодо інтерпретації поняття «інформаційна безпека».
Виділяємо такі точки зору щодо терміну «інформаційна безпека»:
- стан захищеності інформаційного середовища суспільства,
що забезпечує її формування і розвиток в інтересах громадян,
організацій і держави [6: 32];
- вид суспільних інформаційних правовідносин щодо
створення, підтримки, охорони та захисту бажаних для людини,
суспільства і держави безпечних умов життєдіяльності [3: 108];
- стан захищеності потреб в інформації особи, суспільства
й держави, при якому забезпечується їхнє існування та
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прогресивний розвиток незалежно від наявності внутрішніх і
зовнішніх інформаційних загроз [1: 46].
Отже, ключовим завданням забезпечення інформаційної
безпеки є боротьба з можливими загрозами та ризиками.
Загрози інформаційній безпеці можемо визначити як сукупність
внутрішніх та зовнішніх факторів, що потенційно можуть завдати
шкоди інтересам держави та суспільства, шляхом небажаних
інформаційних атак на відповідні об’єкти інформаційної
інфраструктури держави.
Спираючись на численні доробки українських дослідників
можемо виділити основні види загроз інформаційній безпеці:
- загроза впливу шкідливої (фейкова, недостовірна,
дезінформація) на особистість, суспільство, державу;
- загроза неправомірного впливу сторонніх суб’єктів на
інформацію та інфоресурси;
- загроза спричинення збоїв у функціонуванні обладнання,
що забезпечує поширення інформації;
- загроза правам і свободам людини у інформаційній сфері
[1; 2; 4].
Одним з ключових понять у дослідженні теми інформаційної
безпеки є поняття «інформаційна війна». За визначенням Я.
Малика, інформаційна війна – форма ведення інформаційного
протистояння між різними суб’єктами (державами, неурядовими,
економічними та іншими структурами), яка передбачає
проведення комплексу з нанесення шкоди інформаційній
сфері конкуруючої сторони і захисту власної інформаційної
сфери, конкуруючої сторони і захисту власної інформаційної
безпеки [5]. Основним інструментом інформаційної війни є
інформаційна зброя – сукупність засобів, технологій та методів,
що забезпечують можливість здійснення стороннього впливу
на інформаційну сферу держави. Не набули, проте, широкого
висвітлення позитивні практики протидії інформаційній війні,
що ми маємо на меті дослідити.
Починаючи з 90-х років ХХ ст. Україна стала одним з головних
об’єктів інформаційного впливу з боку Російської Федерації. З
початком Революції гідності ситуація серйозно загострилась,
а проросійська пропаганда еволюціонувала в повномасштабну
інформаційну війну проти України. Це стало не лише проблемою
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не лише для безпеки України, а й для безпеки Європейського
Союзу.
Після Революції Гідності питання інформаційної безпеки для
України зайняло особливе місце у здійсненні як внутрішньої, так
і зовнішньої політики.
25 жовтня 2015 року було створено Департамент кіберполіції
Національної поліції України, головним завданням якого є
виявлення та знешкодження загроз для систем комп’ютерних
мереж та мереж електрозв’язку – тобто захист вітчизняних
softwear систем від хакерсьих атак, вірусів та будь-якого
зовнішнього втручання [7]. Через 2 роки – 5 жовтня 2017 року
– Верховна Рада України прийняла Закон України «Про основні
засади забезпечення кібербезпеки України» [8]. Цього ж року було
введено в дію Доктрину інформаційної безпеки України. Попри
це, значним недоліком роботи законодавчих органів вважаємо
відсутність чітко сформульованого поняття «інформаційна
безпека» та відповідної законодавчої бази для боротьби проти
проросійської пропаганди та дезінформації.
Важливим елементом формування інформаційної безпеки
є підвищення рівня довіри та популярності українських ЗМІ.
Для цього необхідно відмежувати вітчизняні ЗМІ від олігархату
та зацікавлених сторін та створити прозору та відкриту
інформаційну систему, що буде значно переконливішою для
української та закордонної аудиторії, аніж пропагандистська.
Першим кроком до цього стало створення Національної
суспільної телерадіокомпанії України (UA: Суспільне мовлення,
UA: Суспільне) в січні 2017 року. Мовник транслює актуальні
новини як світового, так і регіонального рівня на власних теле-,
радіо- ресурсах та на веб-сайті [9]. Варто зазначити, що веб-сайт,
окрім безлічі категорій тем та новин, містить розділ «Пояснюємо»,
в якому публікуються статті просвітницького характеру. Також,
UA: Суспільне представлене у 5 найпопулярніших соцмережах
(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram, Viber). Можемо
вважати, що Мовник охоплює аудиторію усіх вікових категорій:
від старшого покоління (переважно радіослухачів та телеглядачів)
до молоді (користувачі месенджерів).
Не менш важливою є робота з громадськістю, а саме
сприяння підвищенню рівню медіа-грамотності серед населення:
проведення тренінгів, майстер-класів, відкритих лекцій,
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соціальна реклама по радіо та телебаченню, розповсюдження
інформаційних буклетів та брошур. Особливу увагу необхідно
приділяти розробці та впровадженню більшої кількості
просвітницьких інформаційних кампаній та проектів.
На зовнішньополітичному рівні вартими уваги є проєкти,
спрямовані на інформування міжнародної спільноти про реальний
стан справ в Україні та створення позитивного іміджу країни.
З категорії перших виділяємо проєкт UkraineWorld – інтернетресурс, що пропонує читачам новини про Україну, роз’яснювальні
статті на тему реформ, викриває факти дезінформації та висвітлює
інформаційну війну РФ проти України, публікує тематичні
подкасти та книги [10]. І все це 3 мовами – українська, англійська
та російська.
З категорії других можна виділити проєкт Ukraine Now, що
фактично, є сучасним брендом України. Це наймасштабніша
міжнародна маркетингова кампанія українського уряду, метою
якої є формування бренду України у світі, залучення в країну
інвестиції та покращення туристичного потенціалу [11].
Вважаємо, що успіху у боротьбі з пропагандою та
дезінформацією сприятиме інтенсифікація та поглиблення
співпраці з європейськими аналітичними центрами, наприклад
з European Council on Foreign Relations та Friends of Europe, які
займаються вивченням безпекових питань в тому числі.
Отже, в час, коли Україна зіткнулась з новими формами
ведення війни та потужним ворогом, важливо проводити
активну просвітницьку роботу з громадськістю, поглиблювати
євроінтеграційні процеси та приділяти значну увагу формуванню
позитивного іміджу країни на міжнародній арені задля
забезпечення безпеки інформаційного простору України.
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виступає важливим інструментом здійснення політичного
процесу та являє собою кримінальною його частиною. На
просторах даркнету відбувається таємне листування, продаж
державної таємниці, вербовка агентів, анонімне фінансування
терористичних організацій та замовні вбивства недоречних
країні журналісті.
Даркнет відрізняється від інших розподілених тимчасових
мереж, так як файл обмін відбувається анонімно (оскільки
IP-адреси недоступні публічно), і, отже, користувачі можуть
спілкуватися без особливих побоювань і державного втручання
[3].Даркнет часто сприймається як інструмент для здійснення
комунікації в різного роду несанкціонованих локаціях та
незаконної діяльності [2]. У більш загальному сенсі термін
«даркнет» може бути використаний для опису некомерційних
«вузлів» Інтернету [2] або ставитися до всіх «підпільним» інтернет-комунікацій і технологій, які в більшості своїй пов’язані з незаконною діяльністю або інакомисленням [3]
Глобальна мережа умовно ділиться на три рівні:
•
Поверховий,
або
видимий.
Сюди
відносяться
загальнодоступні, відкриті веб-ресурси. Тут є будь-які сайти, які
можна відвідати за стандартною посиланнями і знайти в пошукових сайтах.
• Глибокий. Включає контент, який не підпадає в пошукові
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системи. Зберігають приватні обласні зберігання, корпоративних
мереж та різні закриті бази даних - все це глубокий Інтернет.
• Даркнет. Це назва комп›ютерних мереж, передбачених для
анонімної передачі інформації. Там є сервіси для торгівлі, публікації та обміну контентом, їх неможливо відкрити за допомогою
стандартного браузера або знайти в звичайній пошуковій
службі[1].
Даркнет може використовуватися для таких цілей, як:
• Забезпечення недоторканності приватного життя і захист
від політичних репресій.
• Злочини у сфері інформаційних технологій .
• Поширення файлів, захищених авторськими правами .
• Тероризм.
• Замовні вбивства.
• Кіберрозвідку
• Здійснення вербування різними організаціями , координації
антиурядових дій, так і для протидії злочинності .
Журналісти часто зв›язуються через TOR з інформаторами.
Facebook, «The New York Times»і BBC використовують її, щоб
всупереч блокувань залишатися доступними в тоталітарних
країнах. Для цього компанії створили TOR версії своїх сайтів в
даркнеті[5].
Архітектура прихованих мереж перешкоджає стеженню за
користувачами і контролю над передачею інформації. Тому
даркнет може бути як знаряддям проти цензури, так і ширмою
для злочинів.
Приховані мережі існують паралельно один одному і
забезпечують анонімність різними технічними засобами.
Наприклад, найбільша з них побудована на принципах TOR (The
Onion Router), або лушпиння маршрутизації. Це технологія шифрування і передачі даних, створена співробітниками дослідницької лабораторії військово-морського міністерства США.
Повідомлення обертають в декілька шарів шифрування, через
що напрошується аналогія з цибулею. Потім його передають через
безліч мережевих вузлів – так званих, цибулевих маршрутизаторів.
Кожен з них знімає захисний шар, щоб дізнатися наступний
вузол в ланцюжку. У результаті жоден посередник не бачить ні
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вмісту, ні всього маршруту повідомлення. Повна розшифровка
відбувається тільки на сто отримувача.[4]
З самого початку терміном «даркнет» позначалися комп›ютери
в мережі ARPANET, створеної в 1969 році Агентством по
перспективним дослідженням (DARPA) Міністерства оборони
США. ARPANET була прототипом інтернету. Комп’ютерні мережі - «даркнети» - були запрограмовані отримувати повідомлення
від ARPANET, але їх адреси були відсутні в списках мереж і
не відповідали на зовнішні запити, залишаючись таким чином
«темними» (dark).
Термін «даркнет» здобув популярність завдяки публікації
в 2002 році наукової доповіді «Даркнет і майбутнє поширення
інформації». Його авторами були співробітники корпорації
Microsoft Брайан Вільман, Маркус Пейнаду, Пол Інгленд і Пітер
Біддл. Вони стверджували, що присутність даркнету є головною
перешкодою на шляху розвитку технологій управління правами
на електронні продукти (DRM) і неминуче призведе до порушення
авторських прав. У доповіді даркнет описувався в широкому
сенсі як будь-яка мережа, що вимагає для отримання доступу
специфічного протоколу і існуюча «паралельно» верхньої або
видимої мережі.
Зараз розробкою TOR займається організація TOR Project.
У проекту багато спонсорів серед звичайних користувачів і
різних наукових, технологічних і інших установ. Постійний
розвиток і відносна простота використання зробили технологію
популярною. Тому в масовій культурі даркнет, у першу чергу,
асоціюється з цієї прихованої мережею.
Інша відома анонімна мережа – I2P (Invisible Internet Project).
Ентузіасти з усього світу розробляють її з 2004 року. Технічна
основа проекту забезпечує більш високу швидкість, ніж TOR, і
теоретично ще більшу захищеність.
Разом з тим у I2P немає коштів для швидкого розвитку. А
в поточному стані інструменти для використання цієї мережі
недостатньо зручні і прості для широкої аудиторії. За кількістю
користувачів I2P значно поступається TOR [1].
Є й інші приховані мережі, проте вони – менш популярні.
Висновок. Даркнет використовують з метою обходу мережевий
цензури, систем фільтрації контенту, а також стеження. Він
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також підходить для спільного використання файлів. Технологію
можуть використовувати як політичні дисиденти, так і злочинці.
В Україні, як і в більшості інших країн, використовувати
приховані мережі дозволено. Але під забороною знаходяться
багато активності, що відбуваються в даркнеті. Після появи
біткоіна, який дозволяє пересилати гроші анонімно, прихований
інтернет перетворився в віртуальний чорний ринок.
Найближчим часом даркнет буде стискатися, концентруючись
навколо технологічного злочинного ядра, з використанням
новітніх, менш зручних для користувача, протоколів анонімізації.
Одночасно з цим, ряд злочинців перейде у відкрите мережеве простір, щоб дотягнутися до менш технічно просунутим клієнтам.
Список використаних джерел та літератури
1. https://lifehacker.ru/chto-takoe-darknet/
2. Steve Mansfield-Devine. Darknets. Computer Fraud & Security. Elsevier Science Publishing Company, Inc., 2009. — December
(vol. 2009, iss. 12). - P. 4-6.
3. Jessica A. Wood. The Darknet: A Digital Copyright Revolution. Richmond Journal of Law & Technology : Law review. Richmond: University of Richmond School of Law, 2010.  Vol. 16
4. forklog.com/chto-takoe-darknet-chto-takoe-tor
5. https://xakep.ru/tag/darknet/
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ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УМОВАХ
ПАНДЕМІЇ COVID-19
Захист персональних даних вже став частиною законодавства
кожної розвиненої країни. У зв’язку із пандемією COVID-19,
викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, який швидко поширився
країнами світу, найкращі вчені безперервно працюють над тим, щоб
зрозуміти природу і еволюцію вірусу та знайти ефективні шляхи
його подолання. Водночас урядами та організаціями вживаються
безпрецедентні заходи з метою стримування COVID-19, які, серед
іншого, можуть включати обробку персональних даних.
У п. 2.1 Рекомендацій для держав-членів Ради Європи
«Повага до демократії, верховенства права та прав людини в
умовах кризи, спричиненої COVID-19» зазначено, що навіть за
умов надзвичайної ситуації верховенство права має переважати.
Багато конституцій передбачають спеціальний правовий
режим, що збільшує повноваження органів виконавчої влади
у разі війни чи великої стихійної катастрофи чи іншого лиха.
Також законодавчий орган може приймати надзвичайні закони,
спеціально створені для вирішення кризи, які виходять за межі
вже існуючих правових норм. Будь-яке таке нове законодавство
повинно відповідати верховенству права у відповідності
міжнародним стандартнам.
Такі міжнародні документи, як Конвенція про захист фізичних
осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних
(Конвенція 108), пізніше була оновлена на Конвенція 108+, а
також Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679
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про захист фізичних осіб у зв›язку з опрацюванням персональних
даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви
95/46/ЄС (GDPR) гарантують високі стандарти у сфері захисту
персональних даних [5].
Конвенція про захист фізичних осіб у зв’язку з
автоматизованою обробкою персональних даних (Конвенція
108+) визнає необхідність допущення деяких винятків та
обмежень задля нагальних цілей, які є життєво важливими та
становлять суспільний інтерес.
Згідно з положеннями Конвенції 108+ винятки повинні
бути передбачені законом, відповідати сутності основних прав
і свобод та бути необхідними і пропорційними заходами у
демократичному суспільстві. Такі обмежувальні заходи мають
застосовуватися протягом певного періоду часу, і бути чітко
обмеженими тривалістю надзвичайного стану [3].
19 березня цього року Європейська рада з захисту даних
(EDPB) також опублікувала відповідну заяву, у якій роз’яснила,
що Загальний регламент про захист даних (General Data Protection
Regulation / GDPR) дозволяє компетентним органам охорони
здоров’я та роботодавцям обробляти персональні дані в умовах
епідемії згідно з національним законодавством і за визначених
ним обставин. Наприклад, коли обробка є необхідною з міркувань
значного суспільного інтересу у сфері охорони здоров›я.
GDPR аналогічно до Конвенції 108+ передбачає можливість
відхилення від заборони обробляти чутливі категорії персональних
даних, зокрема, даних про здоров’я, якщо це необхідно і становить
значний суспільний інтерес у сфері охорони здоров›я, на підставі
права ЄС чи національного законодавства або тоді, коли існує
необхідність захисту життєво важливих інтересів суб›єкта
даних, оскільки у пункті 46 GDPR чітко йдеться про боротьбу з
епідемією.
Необхідно зазначити, що і GDPR містить положення, які
фактично дозволяють обробляти персональні дані пацієнтів
з метою наукових досліджень, спрямованих на досягнення
нагальних цілей у сфері охорони здоров’я.
Проте у цьому контексті, варто зауважити, що GDPR дозволяє
державам-членам встановлювати суворіші вимоги у сфері даних
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про здоров›я. Це означає, що згадані вище обмеження можуть і
не застосовуватися або застосовуватися неоднаково у країнах ЄС.
Щодо України, то регулювання доступу до інформації в
тому числі і медичних закладах здійснюється завдяки:
1) Закону України «Про інформацію» 1992 р.;
2) Закону України « Про захист персональних даних» 2010 р.;
3) Закону України «Основи законодавства України про
охорону здоров›я» 1992 р.;
4) Цивільному кодексу України 2003 р. та ряду
інших спеціальних нормативних актів, що регулюють питання
доступу до інформації фізичних осіб, організацій, органів та
служб.
Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII
регулює відносини щодо створення, збирання, одержання,
зберігання,
використання, поширення, охорони, захисту
інформації, що є дуже актуальним у часи пандемії [2]. Відповідно
до ст. 11 даного закону:
1. Інформація про фізичну особу (персональні дані) це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка
ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
2. Не допускається збирання та поширення конфіденційної
інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених
законом. До конфіденційної інформації про фізичну особу
належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний
стан, релігійні переконання, стан здоров›я, а також адреса, дата
і місце народження. Кожному забезпечується вільний доступ
до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків,
передбачених законом.
Також варто і пам›ятатти про поняття лікарської таємниці —
це є найважливіше поняття медичної етики. Лікарська таємниця
юридично охороняється, а її розголошення тягне за собою
юридичну відповідальність (цивільно-правову, дисциплінарну
або кримінальну). Лікарська таємниця визнана на законодавчому
рівні поряд із адвокатською та нотаріальною [6].
В ст. 286 Цивільного кодексу «Право на таємницю про
стан здоров›я» говориться:
1. Фізична особа має право на таємницю про стан свого
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здоров›я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а
також про відомості, одержані при її медичному обстеженні.
2. Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи
або навчання інформацію про діагноз та методи лікування
фізичної особи.
3. Фізична особа зобов›язана утримуватися від поширення
інформації, зазначеної у ч. 1 цієї статті, яка стала їй
відома у зв›язку з виконанням службових обов›язків або з
інших джерел [7].
В умовах швидкого поширення COVID-19 дедалі більше держав
вдаються до відстеження місцезнаходження та контактів своїх
громадян із метою визначення локації потенційно інфікованих
осіб. Зокрема, це реалізується шляхом обробки геолокаційних
даних мобільного зв’язку, використання спеціальних мобільних
додатків тощо.  
Європейська рада з захисту даних (EDPB) зазначає, що
державні органи повинні, насамперед, намагатися обробляти дані
про місцезнаходження, знеособлюючи їх (тобто обробляти дані,
зведені таким чином, щоб особи не могли бути ідентифіковані),
що дозволило би створювати звіти про концентрацію мобільних
пристроїв у певному місці («картографія»).
У випадку, коли неможливо обробити лише знеособлені
дані, Директива Європейського Парламенту і Ради 2002/58/
ЄС «Про обробку персональних даних та захист таємниці
сектора електронних комунікацій» дозволяє державам-членам
запровадити законодавчі заходи щодо обмеження сфери прав
і обов’язків, охоплених Директивою, зокрема забезпечивши
можливість зберігання окремих даних на обмежений період часу
та за підстав, передбачених вказаною Директивою (ст. 15) [1].
Відхилення від правил захисту персональних даних та
обмеження прав, встановлених міжнародними документами,
задля досягнення значного суспільного інтересу у будь-якому
випадку може здійснюватися лише за умови дотримання керівних
принципів захисту персональних даних, зокрема:
- принципу пропорційності та збалансованості прав;
Тобто ті чи інші обмежувальні заходи вживаються за умови
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доведеності їх потенційної переваги для цілей охорони здоров’я
населення над тими засобами, які передбачають менше втручання
в особисте життя.
Опрацювання персональних даних для досягнення значного
суспільного інтересу, цілей наукового чи історичного дослідження
може здійснюватися, якщо контролером (володільцем
персональних даних) попередньо було оцінено можливість
реалізації таких цілей та за умови, що існуватимуть відповідні
гарантії захисту.
- законності, правомірності та прозорості;
- принципу обмеженого зберігання;  
Персональні дані можуть зберігатися протягом певного
періоду часу [4].
На основі узагальненого можна зробити висновок що
особиста інформація про людину та її здоров’я є важливою для
працівників охорони здоров’я, не означає, що інформація важлива
для широкого загалу.
Медичні працівники та інші особи, яким у зв›язку з
виконанням професійних або службових обов›язків стало
відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх
результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина,
не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених
законодавчими актами випадків.
Дії державних службовців охорони здоров’я, як і збирання
інформації, не повинні робитись для обмеження конфіденційності,
однак необхідно прийняти баланс публічних і приватних інтересів.
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ
МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ
Події у світі свідчать про прогресуючу модифікацію такого
небезпечного явища як тероризм. Проблема набула особливої
актуальності нині, коли відбувається всесвітня ескалація
тероризму. Політичні, етнічні, екстремістські угруповання
майже щоденно здійснюють акти тероризму, про які постійно
повідомляють засоби масової інформації.
Релігійний та інший фанатизм, убогість і відсталість окремих
прошарків населення стають причинами, які спонукають до
терору. Приклади Афганістану, Іраку, Таджикистану, Косова
підтверджують, що сучасний міжнародний тероризм здатний
вести диверсійно-терористичну війну, брати участь у масштабних
збройних конфліктах.
Варто зазначити, що відсутність єдиних норм щодо
визначення акту терористичним залишає дане питання в площині
дискусії для теоретиків та практиків. Візьмемо до уваги визнання
справедливим боротьбу народів за своє визволення при наявності
суперечних міжнародно-правових принципів: право націй на
самовизначення, з одного боку, та непорушність існуючих
кордонів – з іншого. Так, бойовики, які діють на території
Афганістану, Сирії, Близького Сходу, не завжди оцінюються
як угрупування, що здійснюють терористичні акти. І навпаки,
так звані миротворчі акції з демократизації авторитарних країн
окремими суспільствами та державами можуть оцінюватися як
агресія або тероризм. Саме через брак цих стандартів, уряди,
відповідно до власних економічних та політичних потреб,
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визначають угрупування або ж терористичними, або національновизвольними.
Терористичні угрупування еволюціонують в ногу з арміями
провідних країн світу. Вони вдаються до будь-яких способів,
щоб здійснити свої цілі. Починаючи від вибухів, утримання
заручників, підпалів, застосування вогнепальної зброї та
закінчуючи погрозами використати зброю масового ураження.
Технічний прогрес, а саме: автоматизація зброї, зменшення її
розмірів, розробка вибухівок із системою електричної активації,
розвиток кібертехнологій, надали терористам новий рівень
мобільності та збільшення кола ураження.
До сьогоднішнього дня тероризм так і не отримав чіткого
визначення в науці. У широкому значенні під тероризмом слід
розуміти вчинення або загрозу вчинення суспільно небезпечних
діянь (вибухів, підпалів, знищення людей та речей), які посягають
на громадську безпеку і спрямовані на створення обстановки
страху, неспокою, пригніченості з метою прямого чи непрямого
впливу на прийняття певного рішення або відмови від нього.
З огляду на це визначення можна виділити три основні
характеристики, які чітко відрізняють терористичний акт від
кримінального злочину чи, наприклад, військової диверсії, а саме:
– свідоме та сплановане використання насилля щодо інших;
– бажання та намір залякати своїми діями особу, групу чи ціле
суспільство;
– наявність чіткої політичної мети.
Об’єктом терористичного акту є суспільні відносини у сфері
забезпечення громадської безпеки, тобто стану захищеності
життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави
від негативних наслідків явищ соціального, природного або
техногенного характеру, а також підтримка достатнього рівня
такої захищеності для нормального їх функціонування[1, с. 74].
Суб’єктом терористичного акту може бути одна людина або
група людей, які здійснюють акт, який загрожує здоров’ю та життю
громадян. Найчастіше суб’єктом називають терористичну групу.
Існують такі поняття як терористична група та терористична
організація.
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Головна (кінцева) ціль полягає у задоволенні політичної,
економічної чи соціальної потреби угрупування. Вона
визначається ідеологією терористів., також визначається певна
кількість членів цього угрупування, які можуть бути залучені
для досягнення цієї цілі. Головною відмінністю, що вирізняє
кінцеву мету терористичного акту є те, що вона має незаконний
характер, що представники цього угрупування вірять, що немає
іншого способу для її досягнення, окрім застосування насильства,
залякування населення та представників влади.
Найпоширеніші головні цілі терористичних організацій
пов’язані з політичною діяльністю або країни, чиї інтереси
представляє дана терористична група, або з впливом інших
держав, зазвичай країн-лідерів міжнародної арени, на державу
чи територію, інтереси якої відстоюють терористи. Наприклад
визнання незалежності території, зміна влади, виведення
іноземних військ, припинення військових дій, повалення
світських режимів в ісламських країнах.
Проміжними цілями ж можуть бути: порушення громадської
безпеки, залякування населення, провокація воєнного конфлікту,
об’єднання громадян, певної ланки населення, привернення уваги
громадськості до певного питання чи проблеми.
Державний департамент США
міжнародним визначає
тероризм, який стосується громадян і території більш ніж однієї
країни. Тероризм є міжнародним, наголошує Л. Маджорян, за
умови, що: 1) як терорист, так і жертви є громадянами однієї
країни, а злочин здійснений на території іншої; 2) терористичний
акт спрямований проти осіб, що захищені міжнародним правом;
3) підготовка до терористичного акту ведеться в одній державі,
а здійснюється в іншій; 4) вчинивши терористичний акт в одній
державі, терорист переховується в іншій [2, с. 75].
Експерти виділяють принаймні 6 типів терористичних актів:
націоналістичний, релігійний, тероризм, котрий спонсорується
державою, ліворадикальний, право радикальний та анархічний.
Націоналістичний тероризм (на фоні націоналістичних
переконань). Терористи прагнуть утворити окрему державу для
власної національної меншини. Такий тип тероризму зазвичай
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важко розпізнати, тому що існує багато груп звинувачених в
тому, що вони терористи, але вони наполягають, що вони борці за
свободу та незалежність. Наприклад «Робоча партія Курдистану»,
члени якої намагались створити власну державу, незалежну від
Туреччини.
Тероризм на фоні релігійної приналежності. Терористи
вдаються до насилля трактуючи його як «Волю Божу». Цей тип
тероризму активно розвивався в 1995 р. На той час існувало близько
56 відомих, діючих міжнародних терористичних угрупувань, котрі
були релігійного спрямування. Прикладом можуть слугувати
декілька угрупувань, котрі входили до терористичної організації
Аль-Каїда, одна з них – це Палестинська сунітська ісламська
організація Хамас.
Терористичні групи, котрі спонсоруються урядом, активно
практикуються в радикальних державах. Їх використовують
як інструмент здійснення зовнішньої політики. Це економічно
вигідний спосіб прихованого ведення війни. Терористичні
угрупування такого типу, з більшими ресурсами, ніж інші
терористи, здатні проводити більш смертоносні атаки, в тому
числі використовуючи бомбардування з повітря
Розвиток сучасного тероризму зумовлений: по-перше,
зміцненням ролі релігії як наслідку деідеологізації внутрішнього
життя низки країн світу та міжнародних відносин; по-друге,
розвитком транснаціональної організованої злочинності та
пов’язаною з нею нелегальної торгівлі зброєю; по-третє,
наслідками науково-технічного прогресу та вдосконаленням
глобальних інформаційних технологій; по-четверте, високими
темпами урбанізації в світі.
Існує декілька класифікацій тероризму. [3, с. 28].
За сферою дії тероризм може бути внутрішньодержавним
та транснаціональним (міжнародним), а за місцем проведення
терористичних актів можна виділити наземний, морський,
повітряний, космічний та віртуальний (кібертероризм).
Окремої уваги заслуговує кібертероризм тому що наразі ми
навіть не можемо уявити свого життя без соціальних мереж,
інтернету та телефонів. В наших смартфонах знаходяться
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інформація на будь-який випадок, це і контактні довідники, і
пошта з адресними книжками, і фотографії, і робочі програми. І
саме кібертероризм може в одну мить позбавити нас невід’ємної
частини нашого життя.
Кібертероризм – це комплексна модель, що виражається
в навмисній, політично вмотивованій атаці на інформацію,
оброблювану комп›ютером і комп›ютерними системами, що
створює небезпеку для життя чи здоров›я людей або настання
інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою
порушення громадської безпеки, залякування населення,
провокації військового конфлікту. Він характеризується високим
рівнем латентності і низьким рівнем розкриття злочинів.
ХХІ століття – це століття нових технологій, котрі стають
невід’ємною частиною нашого життя, а також діяльності
терористичних угрупувань. Одним із таких прикладів є
інформаційно-комунікаційний аспект тероризму. ЗМІ найбільш
ефективні для здійснення впливу на великі маси людей, що дає
підставу розглядати їх як частину стратегічного потенціалу
тероризму.
Необхідно зауважити, що без ЗМІ, одна із проміжних цілей
терористів - залякування населення, не була б досягнута. Оскільки
саме засоби масової інформації транслюють хід проведення
терористичного акту, вимоги терористів [4].
Інформаційний тероризм — це навмисне перекручування
фактів і фальсифікація реальних подій.
Можна провести абсолютно очевидну паралель між реальною
терористичною організацією, такою як ІДІЛ, і телеканалом, який
займається інформаційним тероризмом. Побачивши і почувши на
екрані телевізора неправдиву інформацію про розп’яту дитину,
або про зґвалтовану дівчинку, або про якийсь інший подібний
злочин, якого не було взагалі, хтось може взяти до рук зброю під
впливом власних емоцій і піти вбивати ні в чому не винних людей
або захисників іншої держави[5].
Отже, тероризм – це загроза для всього людства. Дії,
спрямовані на попередження виникнення терористичних актів,
повинні бути ціллю всього світу, а не лише певної держави чи
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окремого народу.
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ЄВРОПИ: РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В умовах, коли система міжнародних відносин намагається
повною мірою відтворити всі ознаки мультиполярності, Європа
прагне стати новим культурно-історичним, економічним і
політичним центром. Нині рельєфно проглядається істотний
симбіоз політичного та релігійного чинників, де саме культурнорелігійний чинник, як предметний бік останнього, стає одним із
вирішальних у міжцивілізаційних та політичних відносинах.
У статті проаналізовано вплив ісламського чинника на
політичний клімат сучасної Європи, окреслено подальші
перспективи співіснування і розвитку ісламських традицій в
умовах європейських демократій.
Актуальність дослідження викликана зміною етнічного і
релігійного складу європейського суспільства, а також становищем
релігії, зокрема мусульманської, в окремих суспільствах та на
міжнародній арені. Особливо помітним є зростання ролі ісламу,
що спричиняє зміни культурно-політичних вимірів і вектору
розвитку європейської цивілізації.
Дослідницькою метою є встановлення основних ознак
сучасної Європи та прогнозування її подальшого розвитку як
цивілізаційної спільності з урахуванням впливу мусульманського
фактору.
Теоретичним підґрунтям цивілізаційного підходу та діалогу
релігійних традицій є праці С. Хантінгтона та
А.
Тойнбі. Основоположниками «культурологічних» концепцій
суспільного розвитку і типологізації суспільства за культурною
чи інтегративною ознакою є М. Вебер, М. Данилевський та
Л.
Гумільов. Концепції євроісламу представлені такими вченими,
які сповідують мусульманство, як Т. Рамадан, Б. Тібі, Т. Модуд,
А. Баят.
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У ході дослідження було використано такі методи, як аналіз,
синтез, порівняння, моделювання та прогнозний метод.
Основна частина. Між членами Європейського союзу
спостерігається високий ступінь інтеграції. Саме тому, ЄС
набуває все більшої політичної ваги на міжнародній арені,
маючи чітко визначений вектор діяльності, спільні культурні
й політичні цінності. Політична інтеграція не зобов’язана
рахуватися з релігійними і культурними цінності, разом із цим,
розвиваючи інші відносини, вона повинна сприяти формуванню
загальноєвропейської ідентичності. Але, традиції й звичаї
мусульманських громад настільки міцні і впливові, що за їх
присутності, ідея європейської ідентичності видається, майже,
недосяжною.
Іслам не є новим явищем для європейського суспільства.
«Європейський» іслам має довготривалу історію. Протягом різних
історичних періодів він мав місце в Іспанії, Південній Франції, на
Балканах, в Угорщині, в Україні (Крим), а також відіграв значну
роль в історії Литви та Польщі [4].
Попри це, загострення стосунків між західною цивілізацією
та мусульманським світом триває століттями, попри це у
геополітичному аспекті Європа має чимало союзників серед
ісламських країн. Іслам відіграє все більш помітну роль у
житті не лише окремих держав, але й визначає конфігурацію
геополітичної розстановки сил.
На думку С. Хантінгтона, у світі, що народжується, основним
джерелом конфліктів буде вже не ідеологія і не економіка.
Найважливіші кордони, що розділяють людство, і переважні
джерела конфліктів будуть визначатися культурою. Ми можемо
визначити цивілізацію як культурну спільність найвищого рангу,
як найбільш широкий рівень культурної ідентичності людей. З
огляду на це, В. С. Нейпол стверджував, що західна цивілізація
– універсальна і придатна для всіх народів. Проте, на такі західні
ідеї, як індивідуалізм, лібералізм, конституціоналізм, права
людини, рівність, свобода, верховенство закону, демократія,
вільний ринок, відділення церкви від держави в ісламській
культурі відсутня позитивна реакція, навпаки – частіше на них
реагують вороже [16].
На початку ХХI століття все голосніше чути політологів і
аналітиків, які говорять про несумісність західної та східної
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культур, про зіткнення мусульманської й християнської
цивілізацій, а також про те, що це протистояння стане головним
змістом найближчого майбутнього [15]. Причина відмінності
західноєвропейської та мусульманської моделей суспільнорелігійних відносин криється у різновекторних шляхах соціальноекономічного й політичного розвитку двох регіонів. На відміну
від Заходу, іслам не створив інституту церкви, але він реалізував
на практиці ідею теократичної держави, тобто злиття духовного
і світського початків. [1] Усі ж європейські держави визнають
свободу віросповідання, право на культурну самоідентичність,
але з урахуванням поділу функцій держави і релігії [2].
Найбільшу частку мусульманського населення в Європі
мають Франція та Німеччина. Станом на середину 2016 року у
Франції було 5,7 мільйона мусульман (8,8% населення країни)
та 5 мільйонів мусульман у Німеччині (6,1% населення країни).
Мусульманська частка всього населення Європи постійно
зростає і так продовжуватиметься в найближчі десятиліття.
Навіть, якщо майбутня міграція припиниться назавжди, кількість
мусульман усе рівно зросте приблизно на 7,4%. Причиною тому
є відносно молоде населення та високий рівень народжуваності
серед мусульманських громад Європи [1]. Окрім цього, швидке
зростання відбувається не тільки через мігрантів із арабських
країн, а й через значну кількість європейців, які добровільно
обирають для себе іслам.
Відносно новим викликом для європейських країн після
напливу мусульман стало питання про статус їхніх спільнот,
про їхні права, зокрема, в галузі освіти, релігії і соціального
забезпечення в межах Європи. Політики більшості європейських
партій, особливо в районах сильної концентрації арабомусульманського населення, враховують інтереси цих громадян
у своїх передвиборчих програмах.
Нині частка мусульман і політична активність ісламістів у
європейському регіоні досягла тієї межі, за якою починається
її безпосередній вплив, як на внутрішню, так і на зовнішню
політику європейських країн. Сучасний іслам поступово набуває
рис, притаманних більше політичній ідеології, ніж релігії [14].
Іслам перетворюється на зручний засіб досягнення
конкретних політичних цілей на регіональному та глобальному
рівнях. Активно відбувається створення політизованих релігійних
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організацій у мусульманському середовищі. На міжнародній
арені окрім держав, де мусульмани складають істотну більшість
населення, або – іслам визнано державною релігією (Кувейт,
Єгипет, Іран, Ірак, Саудівська Аравія, Пакистан тощо), ісламський
світ представлений ще й народами, які не мають державності,
але намагаються її здобути (курди, палестинці), міжнародними
недержавними
об’єднаннями,
численними
неурядовими
релігійно-політичними організаціями [13]. Більшість із них
мають широку мережу своїх представництв у країнах Європи,
де розгорнули активну діяльність із вербування нових членів,
ідеологічної обробки мусульманської діаспори, проводять різного
роду пропагандистські кампанії на підтримку своїх прихильників
у різних державах.
Принципово важливою є чітка диференціація між такими
поняттями як ісламський фундаменталізм та ісламський
екстремізм.Ісламський фундаменталізм – це сукупність напрямів
мусульманської громадської думки,спрямованих на зміцнення
віри у фундаментальніоснови ісламу, неухильне виконання норм
Корануі шаріату, введення традиційних мусульманськихпостулатів
в якості обов’язкових норм сучасногожиття.Фундаменталісти
˗ це, як правило, мирні люди,які поважають закон і порядок,
відкидають насильство і терор, і є повністю відданими захисту
традицій ісламу. Основна мета прихильників ісламського
екстремізму – це досягнення не релігійних, а політичних цілей. На
відміну від помірних фундаменталістів, екстремісти вибудовують
лінію на насильницьку ісламізацію із застосуванням політичного
екстремізму і збройного насильства. Радикальною формою є
ісламістський тероризм [7].
Більше того, найчастіше мусульмани Західної Європи є більш
радикальними, ніж ісламісти на своїй території. Річ у тому, що
ті організації, що є забороненими в окремих країнах арабського
світу (в тому числі – відверто агресивні терористичні організації),
в Європі користуються свободою слова, рівними демократичними
ліберальними цінностями і починають активно пропагувати свою
діяльність. Міра активності радикального ісламізму обернено
пропорційна до рівня вирішення та загострення соціальноекономічних проблем в мусульманському світі.
Іслам ‒ друга за чисельністю релігія після християнства
на території України. Для України (особливо в контексті
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зовнішньополітичної орієнтації, спрямованої на вступ в
європейське співтовариство), як і в цілому для Європи,
надзвичайно актуальним є питання про встановлення надійного
заслону ісламському екстремізму. Сучасні реалії вимагають
активнішої співпраці з національними мусульманськими
громадами. Спілкування з ними потребує толерантності і
розуміння культурних особливостей з боку державних органів.
Політизація ісламу ‒ це реакція на глобальні виклики.
Радикалізм виступає крайньою формою політизації релігії.
Серед основних причин політизації ісламу називають кризові
явища всередині економіки мусульманських країн, що певною
мірою визначаються прискореними темпами модернізації їхніх
господарських систем за західними зразками, без належного
врахування економічних особливостей на локальному рівні,
соціальні проблеми мусульманського населення та неможливість
їх швидкого вирішення, спротив масовій західній культурі, пошук
альтернативної духовно-культурної системи.
Феномен євроісламу, який у баченні одних вчених (Б. Тібі,
Т. Модуд) є формою інтеграції мусульман у західне суспільство
з принципово іншими «немусульманськими» цінностями,
а, на думку інших (Т. Рамадан, А. Баят) ‒ спосіб активного
«пристосування» європейського суспільства до цінностей і
потреб мусульман, давно не є абстрактним.
Перспективними сценаріями подальшого розвитку ісламу в
Європі, на нашу думку, можуть бути:
1. Використання європейськими державами моделей асиміляції
або абсорбції мусульманського населення, що передбачають
обов’язкове дотримання національними меншинами норм
і культурних цінностей суспільства-реципієнта на ґрунті
суспільного договору з державою (подібна модель практикована
урядом Франції), що може призвести до поступової чи різкої
активізації ісламських радикальних рухів, вибуху невдоволення
на всій території Європи, поширення серед мусульманського
населення ідеї радикальної ісламізації Європи через силові дії.
2. Сценарій успіху моделі мультикультуралізму. У
сучасній науці термін «мультикультуралізм» досі залишається
дискусійним, оскільки характеризуєбезліч різноманітних та
нерідко суперечливих ідей. Поняття «мультикультуралізм»
отримало свою назву в1957 році для характеристики політики
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Швейцарії. Пізніше його було визнано державною політикою
Канади, Австралії, а також багатьох країн Західної Європи. В
даному контексті, важливо зазначити, що мультикультуралізм
можна розглядати у широкому й у вузькому розуміннях. Так, у
широкому поняття виступає світоглядною парадигмою, в той час,
як увузькому – політикою та практикою.
За умови здійснення такого сценарію мусульманські громади
зберігатимуть свою ідентичність в європейському суспільстві, що
допоможе консолідації європейської цивілізації заради досягнення
спільної мети. Успіх цього сценарію залежить від здатності до
компромісів з боку обох сторін, що сприятимуть зниженню
напруги і породженню взаєморозуміння між мусульманами і
європейським суспільством.
3. Сценарій «оксамитової» ісламізації Європи, коли в
умовах спаду авторитету християнської церкви, помірковане
поширення ісламу допоможе подолати духовну кризу Європи,
виступить у якості носія традиційних духовних цінностей. У ході
такого розвитку подій помітно викривиться зміст європейських
цінностей і зміститься вектор європейської цивілізації.
4. Сценарій формування європейського ісламу як регіональної
форми ісламу; становлення євроісламської ідентичності шляхом
успішного поєднання різних культурних традицій і цінностей.
Такий сценарій можливий лише в ході тривалого розвитку і
глибокої трансформації поглядів мусульман і європейців.
Попри суперечливість кожного із сценаріїв розвитку, усі вони
мають право на існування.
Висновки. Європейське суспільство «потрапило у пастку»
власної толерантності, виявившись не готовим до такої активної
діяльності еміграційних мусульманських груп, які в межах Європи
вимагають не лише задоволення власних громадянських прав і
свобод, а й зміни соціокультурної системи суспільства на власну
користь, що є потенційною загрозою європейської ідентичності
і одним із визначальних чинників подальшого цивілізаційного
вибору Європи. Іслам сьогодні – це реальність глобальна, і в той
же часлокальна для кожної окремо взятої країни.
Найефективнішою реакцією на сучасні виклики і
глобалізацію, що захоплює і духовну сферу життя суспільств, є
діяльність європейців і мусульман у пошуку спільних рішень.
Мультикультурні ідеї повинні бути адаптованими до сучасних
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реалій, але ні в якому разі не бути забутими.Толерантність і
рівність культур, множинна ідентичність, плюралізм думок
та способів життя– це ті принципи мультикультуралізму, яких
сьогодні потребує Європа.Саме рівноправний міжрелігійний
та внутрішньо релігійний діалог може покращити перспективи
розвитку європейської цивілізації та мусульманських спільнот у
Європі.
В Україні кількість мусульман також продовжує зростати за
рахунок повернення до ісламу представників народів, що його
традиційно сповідували, а також демографічних та міграційних
процесів і навернення до релігії ісламу нових мусульман з-поміж
українців. Для України послідовна і наполеглива робота з
пресою і мусульманськими громадами, розвіяння ісламістських
войовничих міфів і розумна повага національних і релігійних
традицій– це надійні методи, що допоможуть звузити соціальну
базу організацій ісламського екстремізму.
В Європі повинні бути створені умови для взаємного
сприйняття національної ідентичності прагнення створити нову
інтегровану цивілізаційну спільність. Наскільки іслам виявиться
здатним до європеїзації, який вигляд матиме нова інтегрована
європейська спільність з середини, чи зможе зайняти провідні
позиції на міжнародній арені та багато інших питань, пов’язаних
із впливом та подальшими перспективами ісламу в Європі, є
предметною площиною для подальших досліджень.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ЄС
Для України європейська інтеграція — це шлях модернізації
економіки, подолання технологічної відсталості, залучення
іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення
нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності
вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки,
насамперед на ринок ЄС. Як невід’ємна частина Європи, Україна
орієнтується на діючу в провідних європейських країнах модель
соціально-економічного розвитку. Інтеграція України в ЄС має
свої переваги і для України, і для Європейського Союзу.
Україна є великою державою у Європі з відносно великою
кількістю населення, що є одним із головних факторів, які
впливають на перспективи її членства у ЄС. Країна вносить
суттєві зміни до внутрішнього політичного балансу, в здійснення
спільних політик та розподіл фінансових коштів у межах
Спільноти.
3 одного боку, з огляду на демографічний критерій Україна
зможе претендувати принаймні на таку саму політичну вагу в
європейських інституціях, як Іспанія та Польща (27-28 голосів
у Раді міністрів та 50-60 депутатських місць в Європарламенті).
3 іншого боку, наша держава чудово підходить під існуючу
систему видатків ЄС, 80% яких йде на фінансування спільної
сільськогосподарської політики та структурну допомогу [1].
Україна як член ЄС претендує на вагому політичну роль
та левову частку сільськогосподарських фондів. У своєму
детальному дослідженні «Розширення Європейського Союзу, до
куди?» експерт Єврокомісії Жан-Франсуа Древе зазначив, що,
«як i у випадку з Туреччиною, кандидатура України перевищує
можливості бюджету Співтовариства» [2].
До основних перспектив вступу України до ЄС можна віднести:
встановлення стабільної політичної системи; сприйняття України
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як важливого суб’єкта політичних відносин; забезпечення
розвитку малого та середнього бізнесу; упровадження стандартів
ЄС у виробництві; формування середнього класу; реформування
освіти, охорони здоров’я, соціального захисту [3].
У разі вступу до ЄС Україна отримає низку значних
переваг, але, щоб уникнути існуючих загроз, треба поступово
впроваджувати стратегічні напрями розвитку ЄС в українську
економіку та розробити програму дій щодо безболісної інтеграції
України, з урахуванням існуючих загроз та досвіду країн, які
нещодавно вступили до ЄС.
Впродовж наступних років в ЄС можуть відбуватися значні
зміни, які матимуть вагомий вплив на його відносини з країнамипартнерами. Ці зміни відкриватимуть додаткові можливості
для України, та водночас створюватимуть певні перешкоди.
Умови, які створюються навколо України та сили, які приходять
до влади в Європі, можуть викликати значну турбулентність.
Відбуватиметься чималий тиск на європейський вибір України.
Тому Україні необхідно докладати значних зусиль, щоб вистояти.
Однак, слід враховувати, що євроінтеграційні цінності
змінюються. Тому важливо, щоб Україна не наслідувала ті
цінності, які втратили значення. Потрібно чітко розуміти кінцеву
мету і пам’ятати, що євроінтеграція не може бути самоціллю, а
лише інструментом у досягненні цілі.
У інтеграційних процесах ЄС, Україну можна вважати точкою
біфуркації. Приєднавшись до Союзу, західні політики отримають
один з найважливіших об’єктів світу і дадуть поштовх на
оновлення Союзу і вихід його на новий рівень. Держава є також
заключною у Східній Європі, а отже життєво необхідною для
повноцінного втілення мрії Об’єднаної Європи [5]. Враховуючи
це, можна припустити, що Україна все таки вступить до Союзу.
Проте, цей процес є досить складним, оскільки побоювання
великих держав є виправданими. Наслідки від вступу вплинуть
не тільки на Європу, а й на світовий баланс сил в цілому. Тому,
існує занадто багато зацікавлених акторів у цьому приєднанні.
Інтереси є значно більшими ніж «контроль над
наркотрафіком», як до прикладу, в Македонії чи Албанії. Ідеться
про великі зіткнення, а саме цивілізацій та їх інтересів. Якщо від
цього абстрагуватися, то можна припустити, що Україна стане
повноцінним членом ЄС через 7-10 років. Обидві сторони від
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цього приєднання отримають великі вигоди і перспективи стати
наддержавою. Оскільки Союз до кінця не визначився, а існують
ще треті сторони, то перспективи вступу України до ЄС існують,
проте є сумнівними в найближче десятиліття.
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РЕГІОНАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО В МІЖНАРОДНИХ
ВІДНОСИНАХ (НА ПРИКЛАДІ КИТАЮ)
Там де є влада та організація, обов›язково виникає лідерство.
Зв›язок лідерства з проблемами політичної влади тісний і
неопосередкований, оскільки за своєю суттю і формою політичне
лідерство є проявом влади і владних відносин. Механізм реалізації
політичної влади не може діяти без головної дійової особи політичного лідера, який посідає центральне місце у владних
відносинах, перебуває на «вершині», змушуючи інших робити те,
чого вони не робили б за його відсутності. Звичайно, лідерством
є не будь-який різновид влади, а саме та, яка здійснюється
«згори донизу». Становлення політичного лідера, ефективність
і результати його діяльності визначаються комбінацією таких
аспектів, як особисті риси лідерів (вся їх сукупність об›єднується
в три великі групи: природні, моральні та професійні якості);
ресурси та інструменти здійснюваної ним влади; ситуація, в якій
він діє і, яка впливає на його поведінку.
Будь-яке лідерство одразу прагне заявити про себе, мати
якомога більше прихильників, формалізуватися, увійти в існуючу
політичну систему. Еволюція політичного лідерства - це рух
від простого до складного. Політичне лідерство - це об›єктивна
потреба суспільства, яка зумовлюється управлінською функцією
влади. Тож один із найважливіших аспектів проблеми політичного
лідерства пов›язаний з поняттям влади, владної могутності.
Проблеми лідерства і влади в політиці досліджували: М.Вебер,
Є.Вятр, Г.Лассуел, Р.Міллз, В.Парето, Р.Такер, Зб. Бжезінський.
У своїх дослідженнях М.Вебер робить акцент не на самій владі,
а на можливості її реалізувати і наявності опору. Розуміючи під
лідерством спроможність «віддавати накази й викликати покору»
, він розробляє власну типологію політичного лідерства, в основу
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якої покладено легітимність влади, тобто віру в законність
існуючої влади.
Після краху біполярної системи міжнародних відносин на
політичній арені починають з’являтися нові центри сили та
актори. Завдяки своєму, насамперед, економічному та військовому
потенціалам, провідні країни Азійсько-Тихоокеанського регіону
починають відгравати більш значну роль у сучасній моделі
світових відносин. У майбутньому цей регіон стане новим
економічним, політичним та військовим центром.
Особливий інтерес викликає Китай, який за останні роки
зумів не лише стати лідером в регіоні, а й, зокрема, стати одним з
найбільш важливих акторів міжнародних відносин в світі. Згідно з
оцінками Національної розвідувальної ради США, Китай в 2030 р
представлятиме собою найбільшу економіку світу. Пекін приділяє
належну увагу і гуманітарному впливу. Гуманітарний вплив - те,
про що говорив Дж. Най, називаючи його «м’якою силою », являє
собою в столітті інновацій невід›ємний фрагмент політичної
могутності держави. Китай, усвідомлюючи всю важливість
гуманітарного впливу, проводить курс на масовий експорт ідей
і культурних цінностей. На сьогоднішній день по всьому світу
реалізація гуманітарної політики Китаю здійснюється активно
в декількох напрямках. Китайське центральне телебачення веде
мовлення на шести мовах, інститути Конфуція діють майже в
100 країнах світу, Китай регулярно проводить заходи світової
значущості (ЕКСПО - 2010).
До певної міри варіант реалізації прагнення Китаю до лідерства
знайшов своє вираження в стратегії «трьох трикутників», яка була
розроблена в Центрі економічних досліджень при Державному
комітеті планування КНР. Згідно до цієї стратегії, відносини
взаємозалежності Китаю на початковому етапі потрібно
розвивати в «малому трикутнику» (КНР-Гонгонг–Тайвань), потім
в «середньому трикутнику» ( КНР – нові індустріальні країни/
НІС/ - АСЄАН) і, нарешті, в «великому» (КНР - Японія – США).
Відповідно на цьому етапі Китай міг би взяти на себе лідерство в
азійській регіональній підсистемі міжнародних відносин.
Крім того, Китай є одним із провідних акторів, який взаємодіє
з державами Центральної Азії. Центральноазіатський регіон
являє собою стратегічну геополітичну і геоекономічну значимість
для Китаю. В силу географічної близькості, народи Китаю і
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країн Центральної Азії мали щільні контакти ще з давніх часів,
що свідчить про наявність у них загальної історичної спадщини.
Сьогодні увага дослідників зосереджена на тому, які інтереси
КНР переслідує в Центральній Азії. Чи носить політика, що
проводиться Китаєм в ЦАР, вузько регіональний, обережний і
утилітарний характер, або ж являється невід›ємною частиною
глобального проекту Пекіна. Політика Китаю в Центральній Азії
має кілька стратегічних напрямків: безпека, торгівля, енергетика
та культурна співпраця яка грає не останню роль. У процесі
вивчення цієї політики необхідно враховувати безліч факторів,
як внутрішніх, так і зовнішніх, проте в першу чергу варто
зафіксувати наявність історичних умов, специфіки, яка визначає
базові умови для взаємодії Пекіна і держав регіону.
Висновок. Образ Китаю має дуалістичний характер, а саме: з
однієї сторони, Китай – держава, що намагається бути регіональним
лідером в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та намагається
посилити свої позиції в глобальній системі міжнародних
відносин, а з іншої, – Китай прагне закріпити за собою статус
потенційно відповідальної світової потуги на міжнародній арені,
яка спроможна брати активну участь в процесах глобального
управління регіональни ми/інтеррегіональними проектами, бути
активним суб’єктом міжнародних відносин, який є форматуючим
чинником нового світового устрою, нової системи безпеки і
співробітництв.

Список використаних джерел та літератури
1. Блондель Ж. Політичне лідерство. Шлях до всеосяжного
аналізу / Жан Блондель. - М., 1992. - 135 с.
2. Вебер М. Вибрані твори / М. Вебер. - М.: Прогрес, 1990. 808 с.
3. Токовенко В.В. Політичне керівництво Опис и державне
управління: проблеми взаємовідносін та оптимізація взаємодії:
Моногр. - К .: Вид-во УАДУ, 2001. – 256 с.
4. Сироїжкін К. Особливості зовнішньої політики нового
керівництва КНР [Електронний ресурс] / К. Сироїжкін / Режим
доступу: http://carnegieendowment.org/2013/03/03/особенности.

331

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

УДК 341 455

В.О.Кривоклуб ,
А.В.Фещенко,
Національний авіаційний університет
Науковий керівник
В.І.Мазур
0000-0003-4498-7444

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ

Штучний інтелект – це унікальна технологія, продукт
технічного прогресу, що дає змогу машинам вчитися,
використовуючи людський і власний досвід, пристосовуватися до
нових умов в рамках свого застосування, виконувати різнопланові
завдання, які тривалий час були під силу лише людині,
прогнозувати події й оптимізувати ресурси різного характеру.
Більшість прикладів використання штучного інтелекту, відомі
сьогодні, – від комп’ютерів, що грають у шахи, до автономних
роботизованих систем, – все ще залежать від людського
фактору і потребують глибокого навчання. Однак, навіть на
етапі свого нинішнього прогресу вони глобально впливають на
життєдіяльність всього суспільства, формуючи нові уявлення
про майбутнє і перспективи розвитку надсучасних технологій.
Сфери використання штучного інтелекту:
- робототехніка;
- комп’ютерні ігри;
- веб-аналіз;
- прийняття рішень;
- обробка зображень;
- прогнозування.
Можливості штучного інтелекту:
1. Штучний інтелект надійно, системно і невтомно виконує
великомасштабні комп’ютеризовані завдання. Для такого типу
автоматизації людський фактор поки що є необхідним для
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створення ефективної і правильної системи оборобки ключових
запитів і прийняття відповідних рішень. Однак, це не потребує
стільки зусиль, як раніше.
2. Інтелектуалізує продукт. Штучний інтелект перетворює
стандартні автоматизовані системи на інтелектуальний
продукт, що працює на запити користувача. Він є основою для
вдосконалення пристроїв шляхом наділення їх можливістю
реагувати на потреби, вирішувати певний спектр задач і
аналізувати їх. Сучасна автоматизація, розмовні платформи,
розумні боти та інтелектуальні машини працюють із величезною
кількістю даних для вдосконалення багатьох технологій вдома
або на робочому місці.
3. Адаптується. За допомогою алгоритмів прогресивного
навчання штучний інтелект розвивається і формує дані для
подальшого програмування. Він самостійно знаходить структуру
та закономірності у даних, опрацьовуючи їх таким чином, що
фактично сам алгоритм набуває певного вміння. Наприклад, стає
класифікатором або предиктором. Можливості такого навчання
– безмежні з точки зору використання розумних машин для
вирішення широкого спектру задач. Моделі швидко адаптуються
при отриманні нових даних, що поступово призводить до повного
виключення помилок у реалізації певного автоматизованого
процесу.
4. Аналізує більш глибокі дані. Глибокий і ретельний аналіз
виводить на поверхню всі потенційні ризики, формує прогнози
і попередження, виключає прийняття хибних рішень, запобігає
небезпечним ситуаціям при відтворенні певного технічного
процесу або подій, формує варіанти їхнього розвитку і можливі
наслідки. При цьому штучний інтелект вчиться і вдосконалюється.
5. Досягає
надзвичайної
точності.
Це
дозволяє
використовувати інтелектуальні системи майже в усіх без
виключення сферах діяльності людини.
6. Оперує величезною кількістю даних. Коли алгоритми
навчаються, – дані стають інтелектуальною власністю. Оскільки
роль даних наразі важливіша, ніж будь-коли, вона може створити
конкурентну перевагу. Якщо у підприємства є найкращі дані у
певній конкурентній галузі, воно станете кращим на ринку [1].
Переваги штучного інтелекту:
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•
точність в обробці даних;
•
здатність аналізувати велику кількість інформації з
великою швидкістю;
•
штучному інтелекту не потрібен сон і перерва на обід,
він не допускає помилок через перевтому;
• використовувати штучний інтелект можна там, де людині
небезпечно перебувати [2].
Дійсно, технології розвиваються дуже швидко і ризики
зловмисного використання штучного інтелекту цілком реальні,
попереджають експерти та вчені.
У 2017 році фізик-теоретик Стівен Гокінг висловив
побоювання, що штучний інтелект може спровокувати остаточну
поразку людства – призвести до створення нової форми життя,
яка замінить людей. Гокінг вважав, що люди повинні знайти
шлях до швидкої ідентифікації ризиків, пов’язаних зі штучним
інтелектом, перш ніж вони вийдуть на рівень, який загрожуватиме
цивілізації.
На думку засновника Tesla і SpaceX, розвиток штучного
інтелекту відбувається швидко і безконтрольно, тому уряду
необхідно почати регулювати розробку цієї технології. «Роботи
можуть почати війну, випускаючи фейкові новини та прес-релізи,
підробляючи облікові записи електронної пошти та маніпулюючи
інформацією [3].
Інженер і підприємець Ілон Маск також стверджує, що
нестримний розвиток штучного інтелекту – це “найбільша
екзистенційна загроза” для людства. “Facebook, Google, Amazon,
Apple – всі вони вже знають про вас дуже багато. Штучний
інтелект, що буде створений в середині цих компаній, отримає
велику владу над людьми. А концентрація влади в одних руках
завжди породжує величезні ризики. Лише декілька людей в
Google працюють над створенням штучного інтелекту, без будьякого спостереження ззовні – так бути не повинно”, – застерігає
Ілон Маск.
Однією із загроз штучного інтелекту найчастіше називають
автономну систему зброї, що зможе обирати та ліквідовувати
цілі без згоди людей. Окрім того, інші небезпеки, пов’язані зі
штучним інтелектом, можуть підірвати соціально-економічний
порядок в сучасному світі. Розумні машини, що замінять людей
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у майбутньому, збільшать соціальний поділ на касти.
Майже уся рутинна робота перейде роботам, адже вони
зможуть виконувати її швидше та краще. Зміни торкнуться сотні
мільйонів робочих місць. Політикам доведеться відповісти на
цей виклик і владнати проблему безробіття. Штучний інтелект
також створить нові виміри вже наявних загроз. Роботи
зможуть не тільки легко і швидко генерувати фальшиві тексти
та повідомлення електронної пошти, але також аудіовізуальні
записи. Під час нещодавніх експериментів штучний інтелект
імітував голос після всього кількох хвилин прослуховування його
запису. Упродовж наступних 5 років такі технології можуть бути
загальнодоступними, що надасть злочинцям великі можливості.
Комп’ютерні алгоритми також можуть використовувати
терористи. Саме тому терористи активно цікавляться новими
технологіями, устаткуванням на основі штучного інтелекту та
вбудованими автоматичними функціями відстеження.
Марк Цукерберг не погоджується з думкою про небезпеку
штучного інтелекту: «Кожного разу, коли я чую про те, що
штучний інтелект може завдати шкоди людству у майбутньому,
я думаю: так, технології завжди можуть бути використані як
для хорошого, так і для поганого. Потрібно бути обережним
щодо того, що саме ти створюєш, як ти це створюєш, і як воно
використовуватиметься».
При створенні та впровадженні будь-якої розумної системи з
кожним разом виникають нові етичні проблеми в суспільстві, так
як штучний інтелект фактично бере на себе відповідальність за
прийняття рішень без емоційного підґрунтя. Виходячи з цього,
експерти виділили п’ять ключових керуючих принципів для
побудови нових інтелектуальних систем:
- розробка та впровадження штучного інтелекту повинні мати
прозорий характер;
- принципи функціонування штучного інтелекту повинні бути
зрозумілі, чітко сформовані та надані до відкритого розгляду
громадськості;
- алгоритми штучного інтелекту початково повинні бути
закладені таким чином, щоб дії системи були безпечні та
передбачувані;
- системи штучного інтелекту повинні бути невразливі до
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маніпуляцій;
Будучи оптимістично налаштованими до новітніх технологій,
ми все ж переконані, що технології дадуть нам більше, аніж
заберуть.
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ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Суспільно-політичні зміни, які розпочалися на зламі
вісімдесятих і дев’яностих років ХХ ст. у Центральній і Східній
Європі, спричинили значне обмеження значення домінуючої
до того часу ідеології комунізму. Наслідком став напружений
пошук нових ціннісних орієнтирів і нової ідентичності. Цей
суспільно-політичний дискурс значно ускладнений сучасною
«постмодернізацією» життєвого світу людини й нації – більшменш струнка раціональна ієрархія традиційних цінностей та
смислів доби Модерну розмивається дисипативними процесами
масовізації та духовно-культурної інфляції. Як наслідок, на
перший план виходить проблема бездуховності, яка пов’язується
з ціннісною дезорієнтацією, дегуманізацією людини і суспільства,
з моральним та релігійним хаосом. Більше того, криза духовності
ототожнюється сьогодні не лише з окремими формами культурної
реальності, а й з глобальною кризою культури як іманентної
форми людського буття.
Європа є «часово-просторовим» регіоном,де християнство
задовго до утворення сучасних суспільств стало домінуючою
формою культурної інтерпретації людського досвіду. Іудеохристиянська традиція в усій її багатоманітності – від Біблії
і до сучасних літератури й мистецтва – стала фундаментом
ідентичності для європейської цивілізації.
Духовно-культурна ідентичність Європи є амальгамою
елементів культури Греції і Риму, іудаїзму та ісламу, а також
цивілізаційно-культурних досягнень латинських, кельтських,
германських і слов’янських народів. Однак така етнічна,
культурна та історична розмаїтість європейської спадщини не
може заслонити незаперечного факту глибокого проникнення в
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духовно-культурну структуру Європи «християнського коріння»
– настільки, що без звернення до християнських категорій
неможливо належним чином інтерпретувати європейську
ідентичність.
Європа, однак, це також той часово-просторовий регіон, у
якому впродовж кількох останніх століть викристалізувалася
засадничо нова форма суспільних відносин, окреслених поняттями
«модернізація» та «постмодернізація». Модерн і Постмодерн
виявилися для сформованої християнством Європи джерелом
далекосяжних деструктивних наслідків. Якщо у «домодерному»
образі світу релігійний вимір був не тільки фундаментом існування
кожної окремої особи, але також культурними та легітимізуючими
рамками для всієї цілісності суспільних відносин (індивід був
інтегрований у християнство як інстанцію, що забезпечувала
єдність життя), то з епохою Просвітництва для європейської
культури розпочався нестримний процес секуляризації, який
через поступове «розчаровування життя» допровадив до глибокої
кризи релігії.
Процес модернізації призвів до розпаду колись монолітної й
ієрархічно впорядкованої структури суспільства і, як наслідок,
до формування все зростаючої кількості партикулярних систем,
які виказують тенденції до постійного поширення сфери
власної автономії та постійного розвитку власної динаміки. Такі
автономні підсистеми, як політика, наука, економіка, техніка чи
окремі їх сектори, наприклад інформатика, комунікація чи навіть
індустрія розваг, керуються не нормами вищих цінностей, а лише
вимогами ефективного функціонування.
Розпад структури суспільства на окремі сегменти і
усамостійнення різних сфер життя спричинили випадіння
індивідів з традиційних зв’язків походження, стану і, зрештою,
релігії. Індивід отримав завдяки цьому приріст індивідуальних
свобод, однак, з іншого боку, він виявився поставленим перед
необхідністю вибору між множиною альтернатив поведінки.
Полишений на самого себе і на свій розум як єдиний інструмент
пізнання дійсності, індивід вже не може, як колись, покладатися
на суспільно усталений світопорядок. Замість цього він отримує
множину світоглядів. Місце всезагальної істини займають
більш чи менш часткові правди і розмаїті варіанти сенсу життя
і спасіння.
Серед цього надміру пропозицій світоглядів, раціональностей
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і правд, які на арені громадської думки конкурують за більший
вплив, присутня також християнська візія світу, але вже тільки
у ранзі одного з багатьох контрагентів. «Світ релігії» виявився
одним із багатьох в шерегу «партикулярних світів», які створюють
систему суспільства, поруч зі світом праці, світом політики,
світом розваг чи навіть світом фантазії. Та, навіть більше –
новий постмодерний світ, як він сам себе розуміє в Європі, в
сутності своїй є антирелігійним. Сучасний світ уже не шукає
власних духовних джерел, абсолютного сенсу, абсолютних норм
і цінностей. Християнство та його цінності, які передавалися
століттями у вихованні, освіті і науці, літературі й мистецтві,
перестали бути фундаментом досвіду, сенсу життя.
Не менш драматичним є питання про ліберальну інтерпретацію
свободи, якою послуговується світоглядно нейтральна держава. В
остаточному підсумку свобода розуміється як свобода автономного
індивіда стосовно віри і невіри. Індивідуалістична інтерпретація
свободи може зайти так далеко, що – тут пошлемося на послання
Папи Римського Івана Павла ІІ Encyklika Veritass plendor – «з
неї твориться абсолют, який має бути джерелом цінностей»
[1]. В результаті це призводить до релятивізації всіх норм, яка
виявляється у відвертому опортунізмі як позиції заперечення
всілякої відповідальності стосовно інших, навіть Бога, і визнання
відповідальності лише щодо самого себе. Для такої позиції вже не
існує критеріїв добра і зла. Релятивізація всіх зобов’язуючих норм
призводить до відвертого відкидання всілякої відповідальності,
а радикальна суб’єктивність, максималізація індивідуальних
досвіду й емоцій стають єдиним критерієм поведінки. Влучну
характеристику людини Постмодерну знаходимо у сучасного
польського поета Тадеуша Ружевича: «Здавалося, що без віри,
надії і любові людина не може жити… але під кінець ХХ століття
зародилася у нас підозра, що цей ссавець може розмножуватися
без любові, жити без віри й помирати без надії» [2, S. 670].
Людина без релігії чи віри може провадити гідне, з
погляду гуманізму, і в тому сенсі моральне життя. Це, власне,
підтверджується іманентною автономією особистості, яка
виявляється у самовідповідальності за самореалізацію і
формування світу. Атеїст чи агностик не мусить бути нігілістом
і може бути гуманістом й моралістом, котрий відповідально
трактує загальнолюдські, гуманістичні цінності і моральні
норми. Але, якщо навіть людина приймає останні, то без релігії
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неможливо узасадничити універсальності етичних зобов’язань,
категоричності етичних вимог, оскільки це можливо тільки у
зверненні до Абсолюту, всеохоплюючого сенсу, що охоплює і
пронизує як окрему людину, її природу, цілу людську спільноту і
весь Універсум. Це остання, найвища Реальність, яку насправді не
можна довести раціонально, але котру можна прийняти незалежно
від того, як у різних релігіях вона називається, розуміється та
інтерпретується. Принаймні в релігіях профетичних, в іудаїзмі,
християнстві та ісламі те, що може узасадничити універсальність
етичних вимог, що є «первинним фундаментом… метою людини
і світу, називається Богом» [3, p. 75].
У контексті цих міркувань стає зрозумілою глибока
занепокоєність християн Європи тим фактом, що в преамбулі
«Хартії основних прав Європейського Союзу», яка покликається
до спільних цінностей, що мають складати «фундамент мирного
майбутнього Європи», відсутнє invocatio Dei, що мало б вкоренити
«спільні цінності» у цінності абсолютній – у Богові [4]. В «Хартії»
факт християнської спадщини Європи не прописаний виразно,
не йдеться про «відповідальність перед Богом і людьми», як це,
наприклад, має місце у преамбулі Конституції ФРН. В преамбулі
«Хартії» – у французькому та англійському текстах – мовиться
тільки взагалі про духовну й моральну спадщину Європи.
Сучасні європейські християнські мислителі наголошують,
що християнський етос є істотним чинником розбудови об’єднаної
Європи як спільноти духу і, у зв’язку з цим, що Церква не може
в жодному випадку задовольнитися тим, щоб відігравати роль і
виконувати функції, продиктовані їй сучасною секуляризацією і
нав’язувані секуляризованою частиною суспільства. Йдеться про
те, щоб релігія і Церква були обмежені лише інституціоналізован
оюконфесійністю, без релігійних зв’язків у культурі і суспільстві;
релігія трактувалася б як справа приватна, не уповноважена
бути релігійноетичним арбітром публічних справ; релігія
зберегла б лише характер етичної й культурної присутності. Для
християнства це було б рівнозначно втраті власної ідентичності
[5, S. 199].
Ще в часи атеїзації і радянізації Польщі видатний мислитель
і філософ ЛешекКолаковський в есею під назвою «Ісус Христос
– пророк і реформатор» твердив, що духовно-культурна традиція
Європи містить у собі гуманістичні цінності універсальної ваги,
невід’ємно пов’язані з особою Ісуса і з його ім’ям, і то так, що
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«особистість і вчення Ісуса Христа не можуть бути з нашої культури
ані усунуті, ані зневажені, якщо та культура має існувати і далі
розвиватися. Не може без засадничого переривання духовного
життя зникнути постать цієї людини, яка впродовж століть була
не тільки вчителем догматів, але і зразком найсвятіших цінностей
людських» [цит. за 6, S. 84].
Християнство є одним із засадничих чинників формування
європейської ідентичності і, попри всі «постмодерні» суспільні
катаклізми, залишається таким і в сучасному європейському
суспільстві. Зміст християнського віровчення і сформовані
ним категорії мислення і є істотним елементом європейської
ідентичності. Тому декларований сьогодні в Україні «європейський
вибір» несумісний з ігноруванням духовно-культурного виміру
європейської традиції. Об’єднану Європу, до якої прагне Україна,
нам слід розуміти як об’єднану та інтегровану спільноту цінностей
і культури, в якій не може бути відсутньою духовно-культурна
традиція християнства.
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ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ ПРИКОРДОННОЇ ТЕРИТОРІЇ
ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Постановка і актуальність проблеми. На сьогодні для кожної
держави вагоме значення має проблема шляхів забезпечення
національної безпеки та збереження територіальної цілісності. Це
є стратегічно значимим питанням і для України в умовах протидії
неоголошеній гібридній війні та шестирічної агресії з боку
Російської Федерації. Звідси, особлива увага як до віднайдення
найефективніших способів протидії агресору, так і убезпечення
інших прикордонних територій, зокрема й на основі проведення
широких і комплексних демілітаризаційних заходів.
Наукова новизна дослідження. Питання національної безпеки
України неодноразово досліджувалися науковцями в галузях
міжнародних відносин, політичних наук, міжнародного права
[1–3]. Водночас, практично поза сферою серйозних наукових
апробацій залишаються проблеми демілітаризації прикордонних
територій [4], що, безумовно, становить наукову новизну
досліджень для політологів-міжнародників.
Основне завдання дослідження. У контексті цього, маємо
на меті зосередитися на проблемі демілітаризації прикордонної
території як одній із необхідних умов підвищення рівня безпеки,
територіальної цілісності та недоторканності держави. Це
пов’язано з тим, що до групи об’єктів національної безпеки
відносять насамперед державу – її суверенітет, конституційний
лад, територіальну цілісність і недоторканність [5: 22, 103].
Виклад розв’язання поставленого завдання. Насамперед
постає питання самого поняття «безпеки» та «національної
безпеки». Справа в тому, що вони є поліаспектними і кожна
держава тлумачить їх зміст, виходячи з власних історичних
і традиційних впливів, конкретної внутрішньополітичної та
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міжнародної обстановки, а також рівня відповідних загроз
національній безпеці. Так, як правило, «під національною
безпекою розуміється стан країни, при якому відсутні або усунені
реальні зовнішні та внутрішні загрози її національним інтересам
і національному характеру життя» [1: 44].
Сучасне українське законодавство надає наступне визначення
«державної безпеки» – захищеність державного суверенітету,
територіальної цілісності і демократичного конституційного ладу
та інших життєво важливих національних інтересів від реальних
і потенційних загроз невоєнного характеру [6].
Внутрішніми загрозам є:
• внутрішня політична нестабільність;
• некомпетентність влади;
• високий рівень корупції та інше.
До зовнішніх загроз відносять:
• загроза порушення балансу сил;
• світова економічна криза та її безпосередні втрати;
• загроза розвалу, в площині існуючої міжнародно-правової
системи, гаранту територіальну цілісності та суверенітету;
• підрив обороноздатності держави;
• міжнародний тероризм.
На нашу думку, особливу небезпеку становлять зовнішні
загрози воєнного характеру. Саме вони є однією з тих небезпек,
яка може порушити / знищити статус незалежності держави, що
призведе до дестабілізації становища або знищення самого факту
існування держави, нації та народу.
Воєнна загроза – це стан, що характеризується існуванням
потенційної можливості застосування воєнної сили проти держави
для досягнення політичних й інших цілей яким-небудь суб’єктом
військово-політичних відносин, насамперед міжнародного
характеру. Відмінність воєнної небезпеки полягає в тому, що
вона вказує не на потенційну можливість, а на намір, що реально
проявився, однієї зі сторін застосувати військову силу. Військова
небезпека є вищим ступенем напруженості, яка характеризується
відкритим протистоянням сторін, їх намірами вирішити існуючі
протиріччя військово-силовими методами [7: 32].
Оскільки головною ознакою військової небезпеки є наявність
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зв’язку даного явища з військово-силовими методами вирішення
виникаючих протиріч, то необхідно мінімізувати можливості
захоплення території країни агресором. Для успішної реалізації
цього завдання ми пропонуємо демілітаризувати прикордонну
територію.
Говорячи про демілітаризацію території, яка може бути
повною і частковою, потрібно розуміти, що це ліквідація на
основі міжнародного договору військових укріплень і споруд
на певній території, заборона розміщення на ній військових баз
і збройних сил, нерідко з метою заморожування територіальних
суперечок. При цьому повна демілітаризація поширюватиметься
не тільки на збройні сили і озброєння, військові укріплення і
споруди, а й на виробництво, ввезення і транзит (провезення)
військових матеріалів, випробування різних видів зброї,
проведення військових навчань, прохід військових кораблів,
переліт військових літаків тощо.
У контексті нашої наукової розвідки під певною територією
ми розуміємо прикордонну територію та визначену внутрішніми
нормативно-правовими актами конкретну відстань, яка
пролягатиме від кордону в середину держави. Це будуть
нейтральні зони, на яких буде діяти заборона утримування всіх
видів зброї, воєнної техніки, ліквідація існуючих і нестворення
нових воєнних споруд, баз (крім укріплень, що проходять на
кордоні між державами), припинення військових навчань.
Йдеться мова про повну демілітаризацію території, звільнення
її від військового управління або контролю шляхом заміни на
цивільний.
Висновки. Загалом заходи і дії, спрямовані на демілітаризацію
прикордонних територій, мають дуже важливе значення з точки
зору забезпечення ефективної національної безпеки держави,
суспільства і громадянина. Такі заходи можуть трактуватися
як: 1) система стримувань і противаг з метою виконання
важливих гарантій життєдіяльності (ефективне функціонування
інститутів держави; забезпечення заподіяння шкоди державі
за умов існування реальної загрози національній безпеці;
запобігання спробам і усунення порушень державного кордону
та територіальної цілісності держави; запобігання можливої
агресії або воєнного конфлікту); 2) несприятлива умова для
нападу з боку зовнішнього агресора, який тим самим порушує
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міжнародне право, що загрожує йому міжнародними санкціями
та застосуванням інших інструментів (у тому числі силових)
протидії з боку світового співтовариства; 3) превентивна система
усунення можливої реальної загрози, що виходить від іншої
держави. При цьому важливе значення має також поєднання
зусиль з країнами-сусідами щодо спільних домовленостей по
демілітаризації прикордонних територій по обидві сторони
кордону як ефективного способу протидії зовнішній загрозі,
забезпеченню національної безпеки, миру і транскордонного
співробітництва.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЧИННИК КУЛЬТУРНОЇ
ДИПЛОМАТІЇ: СВІТОВА ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
У сучасному глобалізованому, а надто, взаємозалежному
світі, де поширення технологій масової комунікації забезпечує
всім розширений доступ один до одного, ніж будь-коли раніше,
культурна дипломатія має вирішальне значення для забезпечення
миру та стабільності у всьому світі. Вона володіє унікальною
здатністю впливати на «глобальну громадську думку» та ідеологію
індивідів, громад, культур чи націй, що може прискорити
реалізацію таких основних принципів як :


Повага та визнаннякультурноїрізнома
нітності та спадщини

Глобальнийміжкультурнийдіалог

Справедливість,
рівність
та
взаємозалежність

Захистміжнародних прав людини

Глобальний мир та стабільність
Дотримання першого принципу дає шанси другому, що, в свою
чергу, даєможливістьтретьому і так – аж до досягненняп›ятого,
остаточного принципу глобального миру та стабільності.
Можнавиділити два широких підходи до веденнярегіональних
та міжнародних відносин; «жорсткої сили» і «м›якої сили». Свого
часу Джозеф Най зробиввідомерозмежуванняміж ними, описуючи
«м›яку силу» як: «Здатністьпереконувати через культуру, цінності
та ідеї, навідміну від «жорсткої сили», яка завойову або примушує
за допомогою військової сили».
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Незважаючи на те, щопідхід «жорсткої сили» історично був
сприятливою політикою урядів у проведенні міжнародних та
регіональних відносин, проте взаємо пов›язана світова сцена
підкреслює необхідність співпраці на новому рівні. Саме
тут роль «м’якої сили» як форми культурної дипломатії має
істотнезначення для мирного співіснування. Тому культурна
дипломатія є невід’ємною та необхідною складовою політики
держави на міжнародній арені.
Література містить численні визначення та перспективи
культурної дипломатії. Це призводить до ситуації, коли та сама
діяльність іноді описується різними термінами. Культурна
дипломатія може стосуватися установ та заходів, спрямованих
на поширення певних ідей та цінностей; це може означати
спосіб, яким держава (або інші ) намагаються впливати на
іншихсуб›єктів; нарешті, він може описати процес спілкування
між суб›єктами міжнародних відносин Дилеми навколо цієї
концепції лише ускладнюються появою нових термінів, таких як
«державна дипломатія» або «нова публічна дипломатія» [9, с. 7],
а також постійними суперечками навколо деяких давно відомих
і широко вживаних термінів – наприклад, пропаганди [3, с. 9;].
Термін «культурна дипломатія» такожміститься в культурному
імперіалізмі [2; 9], культурна політика та культурні відносини
[10].
Дебатам щодо визначень має передувати пояснення самого
терміна «культура», оскільки це буде мати вирішальне значення
для розуміння культурної дипломатії, культурних відносин,
політики чи пропаганди. Оксфордський словник англійської
мовивизначає культуру як «мистецтво та інші прояви людських
інтелектуальних досягнень, що розглядаються колективно», і
«ідеї, звичаї та соціальнуповедінкупевного народу» [7]. Зцієї
точки зору, вищезгадані «прояви» охоплюють широкий спектр
мистецтв, освітніх можливостей, мови, цінностей, ідей, їжі,
релігіїтощо. Словник Лонгмана, усвоючергу, описує культуру як
«переконання, спосібжиття, мистецтво та звичаї, які поділяють і
приймають люди в певному суспільстві» [5].
Будь-які подальші міркування залежать від відповіді на одне
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ключове питання: що таке культурна дипломатія. Ми посилаючись
на найбільш цитоване визначення, подане МілтономКамінгсом,
культурну дипломатію визначаємо як обмін ідеями, інформацією,
мистецтвом та іншими аспектами культури між народами та
їхніми людьми з метою сприяння взаєморозумінню [ 1, с. 1].
Однією з ключовихскладовихкультурноїдипломатії є
культурнийобмін – тобто всі види мистецькихпрограм, виставки,
концерти, видовищатощо, якізазвичайготуютьсябезпосередньо
культурнимиустановами. У ційперспективівимірикультурноїди
пломатіївключають, середнього, музичнудипломатію [8, с. 71],
художнядипломатія (орієнтована на так звані високімистецтва:
музику,
літературу,
живопис),
історичнадипломатія,
а
такожвикладання та популяризаціямов. Цільовимигрупами для
такого обміну є іноземнітовариства, групи (науковці, художники),
чи – окремі
особи. Однією з ключовихвідмінностейміж
«стандартною» дипломатією та культурною є те, що друга
залучаєіноземнуаудиторію.
Посилаючись на визначення Каммінга, слід розглянути
більш широкий контекст його роздумів. Він зосередився на
ініціативі уряду США , пов’язаній із культурним обміном.
Шукаючи коріння культурної дипломатії, він зазначив, що
ці ініціативи «з›явилися у відповідь на культурний наступ»
нацистської Німеччини в Латинській Америці протягом 1930х років. Автор підкреслив, що великих зусиль американські
дипломатичні служби доклали в умовах добре організованої
діяльності, підтриманої урядом Німеччини та спрямованої на
шкоду культурним відносинам між США та країнами Латинської
Америки. Говорячи про залучення урядом США до культурної
дипломатії, він заявив, що обмін людьми, передбачений
його складовою, «повинен використовуватися для зміцнення
культурних відносин та інтелектуальної співпраці між США та
іншими країнами. Обмін повинен бути,насправді, взаємним і
повинен включати неурядові неофіційні групи та організації, такі
як профспілки, членів викладачів коледжів, молодіжні групи та
організації соціального обслуговування »[1].
Культурна дипломатія, впроваджена в 1950-1960-х роках

348

британською дипломатичною службою, мала подібну ґенезу. Як
пояснив Дж. Лі, «сучасники вважали за краще використовувати
такі терміни, як «вплив за кордоном британської присутності»,
«невійськова акція», «інформаційні зусилля», а термін «культурна
дипломатія » з’явився в документах закордонних справ ще в
далекі 1950-ті роки. «У статті на цю тему, підготовленій в 1960
році Міністерством закордонних справ, культурна дипломатія
була визначена, загалом, як використання контактів між різними
народами з метою подальшої лінії політики, що проводиться у
відносинах між урядами» [4, с. 112-134]. В обох згаданих тут
підходах домінуюча роль у формуванні культурної дипломатії
відводиться урядам, із застереженням, що інші суб’єкти,
включаючи неурядові, також впливають на іноземну аудиторію.
Особливі потреби для створення підґрунтя, досягнення
спільного консенсусу, який згодом перейшов і у політичне
русло в культурній дипломатії, були відчутні в часи «холодної
війни», глобального блокового протистояння. Зокрема, культурні
ініціативи використовувалися для покращення порозуміння між
СРСР та США, яке стало можливе після смерті Сталіна. Так, у
жовтні 1956 було відновлено дію радянсько-американського
культурного договору. Це, в свою чергу, призвело до початку
мас-медійного обміну, який хоч і не характеризувався високими
темпами, проте відігравав свою роль на суспільному рівні,
відкриваючи залізну завісу.
У цьому ключі важливим було поширення журналу
«SovietLife» (цілком аполітичний, в основному дотичний до
культурно-освітньої сфери) в США та американського журналу
«America» (поширював на неполітичних майданчиках історії про
перемоги капіталізму) в СРСР, що відігравало роль вікна в інший
світ в реаліях «ми проти них» під час «холодної війни».
Іншим прикладом є пісня «Backinthe USSR» всесвітньовідомої
групи Бітлз, що мала на меті гуманізувати молодих людей,
які живуть за залізною завісою. У 1988 Пол Маккартні видав
півмільйона копій цього альбому, спрямувавши їх на ринок СРСР
(найбільший реліз закордонної музики). Успіх був блискавичним:
альбом продався надзвичайно швидко, а популярність його на
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«чорному ринку» була неймовірною. На обкладинці альбому була
цитата: «Цей запис випущений виключно для СРСР, я простягаю
руку миру та дружби радянським людям».
Випуск цієї платівки – ідеальний приклад того, як
музиканти і їхні пісні можуть впливати на людей у складні часи.
Саме завдяки музиці, радянські громадяни починали розуміти,
що ті міфи, які розповсюджують про американців, лише вигадки
[13].
Культурна дипломатія для України – це важливий
елемент стратегічної діяльності, «м’яка сила», через яку можна
набагато легше ввійти в кожну країну і знайти підтримку на
суспільному рівні [11, c. 20]. Це – інструмент для реалізаціїн
аціональнихінтересів, але за умовисистемногозастосування
та
ефективноїкоординаціїзусиль
та
генеруванняякісного
контенту на експорт. Різноманітність форм активності
«народнихдипломатів» Українивражає. Власнимизусиллямиакт
ивістикультури, волонтерськірухи та громадськіорганізаціїпров
одятьднікультури, показифільмів, театральнівистави, митцісамо
стійноорганізовуютькультурніобміни та виставки, конференції,
виступидитячихколективів, фестивалі, форуми, книжкові
ярмарки, тижнімоди. Участь державнихінституційУкраїни у
таких проектахмінімальна, немаєєдиноїстратегії та баченнянапр
ямурозвиткукультурноїдипломатії на визначенийперіод [12, c. 21;
13].
Посилаючись на вищезгаданий вітчизняний та світовий
досвід у сфері культурної дипломатії нами було зроблено
висновок,що одним із головних компонентів успішної політики
держави на міжнародній арені є формування її позитивного
іміджу з використанням культурної дипломатії як інструменту
взаємодії та впливу на міжнародне суспільство.
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ЦИФРОВА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
Людина ХХІ сторіччя живе в інформаційному суспільстві, де
одним з найголовніших поставників інтелектуального ресурсу є
світова мережа Інтернет. За допомогою Інтернету можна роздобути
інформацію стосовно будь-якої події, країни, особистості, будьчого. Більш того, за допомогою Інтернету та всіх його складових
будьхто може створити та розповсюдити власну інформацію,
– як правдиву, так і фейкову, – яка має шанс за певних умов
перетворитися на інформаційну бомбу. Інтернетом користується
більшість країн світу, представники всіх верств населення, від
найбідніших, до представників бізнес- та політичних еліт [1].
Першими масовано користуватися всесвітньою мережею з
метою посилення впливу та вирішення інших дипломатичних
завдань розпочали представники Сполучених Штатів Америки.
Саме там з’явилися перші персональні комп’ютери, там зародився
Інтернет, і тому не диво, що саме в цій країні ІКТ були вперше
перетворені на інструмент дипломатії публічної. Сталося це у 1996
році, коли в мережі з’явився перший інтернет-журнал, Washinghton
Files. Актуальність даного дослідження випливає з популярності
використання
порівняно
нового
зовнішньополітичного
інструменту – цифрової дипломатії – провідними країнами світу.
Як форма публічної дипломатії, цифрова дипломатія є механізмом
впливу на зарубіжну аудиторію за допомогою певних методів,
таких як: розміщення радіо і телепередач в мережі Інтернет,
поширення в відкритому доступі літератури в цифровому форматі,
моніторинг дискусій в блогосфері, розсилка інформації через
мобільні телефони, а також створення персоніфікованих сторінок
урядовців в соціальних мережах. . Соціальні медіа забезпечують
платформу для спілкування, розповсюдження цікавих новин та
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просто корисної інформації. Найпопулярнішими з них є: Twitter,
Facebook, Instagram, YouTube, Periscope і Snapchat.
Наприклад, через свій канал Twitter посольство Ізраїлю
тепер може встановити двосторонній зв›язок зі своїми
послідовниками. Замість того, щоб говорити перед аудиторією
по телевізору, ізраїльські дипломати тепер можуть спілкуватися
з іноземною громадськістю, відповідаючи на повідомлення у
Facebook. У Китаї також присутній активний розвиток цифрової
дипломатії. Популярність створеної в 2011 році в Китаї мобільної
комунікаційної системи WeChat постійно зростає, потроївшись за
останні два роки до 500 млн. абонентів. В Китаї працює близько
300 000 людей, які для просування урядової лінії, розміщують
відповідну інформацію на форумах, сайтах, блогах, протистоячи
негативній інформації про Китай. Прикладами реалізаціі цифрової
дипломатії є також віртуальні посольства (створення посольства
США в Тегерані, дипломатичного віртуального простору
Мальтійської республіки), такий досвід міг би стати в нагоді
при ситуації відсутності послів України в 20 дипломатичних
установах за кордоном [2].
Цілі цифрової дипломатії:
1.Управління знаннями: використання достовірних державних
знань для досягнення національних інтересів за кордоном.
2.Громадська дипломатія: підтримання контактів з аудиторією
в Інтернеті, використовування нових засобів комунікації для
відстежування ключових та важливих повідомлень.
3.Управління інформацією: зібрання величезного потоку
інформації для кращої розробки політики, і саме це допомагає
передбачати та контролювати нові соціальні та політичні рухи.
4.Консульські зв’язки та реагування: створення прямих
та персональних каналів для комунікації з громадянами, які
подорожують за кордоном, у випадку кризових ситуацій або якщо
їм щось загрожує.
5.Реагування на стихійні лиха: швидке реагування на
катастрофічні ситуації.
6.Свобода Інтернету: створення новітніх технологій для
вільного та безпечного користування просторами соціальних
мереж [3].
Розвиток соціальних медіа, таких як Twitter та Facebook
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створили простір для «розмов», де державні чиновники можуть
безпосередньо спілкуватися з певними аудиторіями та окремими
людьми. Уряди, і, зрештою, їх зовнішня політика, мають великі
переваги оскільки вони зможуть краще зрозуміти своїх громадян
та те, що їх турбує. Найкращих приклад цього зміг показати
міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг, який
використовував свій акаунт у Twitter, щоб запустити ініціативу
«Зустріч із міністром закордонних справ». Ця ініціатива дала
змогу його прихильникам відповідати на його твіти, ділитися
своїми очікуваннями, пропозиціями про те, які питання має
розглядати МЗС, що має бути нового в найближчих роках,
обіцяючи винагороду для кількох учасників, а саме можливістю
зустрітися з ним оссобисто.
Цифрова дипломатія є новим та неоднозначним явищем на
світовій політичній арені. З одного боку, вона надає державам нові
можливості та інструменти для участі у міжнародних відносинах,
проте, з іншої – висуває низку особливих вимог до своїх
користувачів. З наявних досліджень цього питання є очевидним,
що між населенням світу та державами існує зворотній зв’язок,
зумовлений реаліями інформаційного суспільства. E-diplomacy
відкриває нові можливості в розвитку та провадженні «м’якої
сили», а також для напрацювання стратегій з попередження
або вирішення політико-соціальних або економічних криз,
спираючись на хвилювання та реакції соціуму на ті чи інші
новинні вкидання.
Незважаючи на те, що технологія - це актив, який може принести
велику користь тим, хто використовує її правильно, не є вимогою і
не повинно підміняти собою всі складові дипломатії. Бідні країни
які не в змозі йти в ногу з новітніми технологіями, не повинні
боятися, що вони можуть відставати від міжнародної системи,
тому що традиційні методи дипломатії як і раніше - важливі.
Технології ніколи не замінить досвід, який був отриманий тоді,
коли дипломати вирушали в зарубіжні країни, щоб спостерігати
за новими традиціями та цінностями іншої країною. Безумовно,
впровадження такої відкритої нової форми дипломатії як цифрова
є м’якою та необхідною силою у формуванні позитивного
іміджу держави, передбачає удосконалення та забезпечення
ефективної діяльності дипломатів та посадовців.Ми не знаємо,
куди цифрова дипломатія приведе світ в найближчі кілька років,
але є впевненість в тому, що дипломатія завжди буде важливою
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частиною міжнародних відносин.
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КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА
ТА ГЛИБИННИЙ ІНТЕРНЕТ
Інтернет все більше і більше проникає в суспільне життя
і господарську діяльність підприємств. Збір, моніторинг та
аналіз інформації в Інтернеті набуває все більшого значення для
конкурентної розвідки підприємств різних форм власності.
Мета статті: дослідження теоретичних та практичних
аспектів забезпечення підприємства заходами конкурентної
розвідки.
Відповідно до мети сформульовано такі завдання:
- надати
теоретичну
інтерпретацію
категорії
«конкурентна розвідка»;
- охарактеризувати цілі, особливості та проблематику
категорії;
- визначити, які сфери забезпечує використання бізнесаналітиками підприємства конкурентної розвідки;
- навести приклади та особливості найпопулярніших
ресурсів глибинного інтернету;
- навести обґрунтовані висновки з означеної проблеми.
Конкурентна розвідка (Competitive Intelligence) в
комп’ютерних мережах охоплює процедури збору і обробки
інформації, які проводяться з метою підтримки прийняття
управлінських рішень, підвищення конкурентоспроможності
комерційних організацій виключно з відкритих джерел з
комп›ютерних мереж, більшість з яких є надбудованими над
мережею Інтернет [1].
Загальновідомо, що основна відмінність конкурентної
розвідки від промислового шпигунства - це легітимність і
дотримання етичних норм. В інтернет-розвідці це положення
доведено до абсолюту - виключно всі джерела інформації в цьому
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випадку доступні і легальні.
Використання інтернет-розвідки в комерційній компанії
не може бути виправдане тільки міркуваннями інформаційної
безпеки, але важливе і для вирішення завдань менеджменту і
маркетингу, тому що забезпечує:
- спостереження за репутацією компанії (з точки зору
клієнтів, конкурентів, державних органів);
- активну участь у формуванні іміджу компанії,
інформаційного поля навколо компанії;
- відстеження появи нового конкурента, технології або
каналу збуту;
- виявлення можливих злиттів і поглинань;
- оцінку потенційних ризиків при інвестиціях;
- випередження кроків конкурентів в рамках маркетингових
кампаній;
- випередження конкурентів в тендерах;
- виявлення каналів витоку інформації.
Основнимі цілями інтернет-розвідки як сегмента
конкурентної розвідки є [3]:
1. Інформаційне забезпечення процесу вироблення
управлінських рішень на стратегічному та тактичному рівнях;
2. Виявлення, прогноз і запобігання потенційних загроз
бізнесу;
3. Виявлення (спільно зі службою безпеки) спроб
конкурентів отримати доступ до закритої інформації компанії.
4. Виявлення сприятливих можливостей для бізнесу;
5. Управління ризиками, забезпечення ефективного
реагування компанії на швидкі зміни навколишнього середовища,
інтернет-простору;
6. Промислова розвідка, попередження розвідувальної
діяльності конкурентів в мережевому середовищі, аналітична
підтримка служби безпеки компанії [5].
Для досягнення перерахованих цілей в рамках інтернетрозвідки повинні бути вирішеними наступні завдання:
- збір і своєчасне забезпечення керівництва і підрозділів
компаній надійною і всеосяжною інформацією з мережевих
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джерел про «зовнішнє» і «внутрішнє» середовище підприємства;
- виявлення факторів ризику, загроз, які можуть торкнутися
економічних інтересів бізнесу чи перешкодити його нормальному
функціонуванню;
- виявлення нових можливостей та інших чинників, що
впливають на отримання конкурентних переваг;
- посилення сприятливих і локалізація несприятливих
факторів конкурентного середовища на діяльність бізнесструктури;
- вироблення прогнозів і рекомендацій щодо впливу
конкурентного середовища на діяльність бізнес-структури.
Конкурентна розвідка стає сучасним напрямком дослідження
поведінки конкурентів на ринку, що дозволяє створювати моделі
ринку, його учасників, визначення характеристик і оптимізації
тактики і стратегії розвитку суб›єктів господарювання на певних
ринках.
Для досягнення таких цілей потрібне використання
ефективних прийомів роботи з інформацією та її елементами.
Інформація в цьому сенсі стає як об›єктом дослідження ринку,
так і основою для створення його моделі [2].
Основні завдання систем конкурентної розвідки полягають
у знаходженні та узагальненні інформації про конкурентів,
ринках, товарах, бізнес-тенденціях та операціях за такими
основними об›єктами:
- партнери, акціонери, суміжники, союзники, контрагенти,
клієнти, конкуренти (особистості та компанії);
- об’єднання компаній, злиття, поглинання, кризові ситуації
і т.і .;
- кадровий склад, як своєї компанії, так і партнерів,
конкурентів і т.і., а також кадрові зміни, їх динаміка;
- торговий оборот, бюджет і його розподіл за пунктами;
- укладені договори, угоди або домовленості.
Сучасні відкриті мережеві ресурси, веб-сайти, соціальні
мережі перетворюється наразі в основне джерело і ефективний
інструмент для конкурентної розвідки. Вони дозволяють в
режимі реального часу не тільки відслідковувати дії компанійконкурентів, але і виявляти останні тенденції з необхідної
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тематики.
Першою і найбільш істотною проблемою конкурентної
розвідки в веб-просторі є те, що колосальні обсяги інформації
в Інтернет ускладнюють пошук і вибір дійсно необхідних
відомостей. Самі по собі необроблені, неузагальнених і
неперевірені дані не можуть забезпечити якісну підтримку при
прийнятті рішень.
Існуючі засоби пошуку інформації в Інтернет можна умовно
розділити на кілька груп:
- каталоги;
- інформаційно-пошукові системи;
- метапошукові системи;
- системи моніторингу та контент-аналізу;
- екстрактори об’єктів, подій і фактів;
- системи управління знаннями (DataMining, TextMining);
- спеціалізовані системи конкурентної розвідки.
Важливою проблемою є пошук інформації в «прихованому»
або «глибинному» веб-просторі, який, як було зазначено вище,
містить незрівнянно більшу кількість даних, потенційно
корисніших для конкурентної розвідки, ніж у відкритій частині
Інтернету [5].
Це, перш за все, динамічні веб-сторінки, інформація з
численних баз даних, які можуть становити великий інтерес для
аналітичної роботи.
До розряду «прихованого» веб-простору відносяться і
повнотекстові інформаційні системи типу LexisNexis або Factiva.
До «прихованих» ресурсів мережі Інтернет можна віднести
також приховані мережі, такі як BitTorrent, EDonkey, EMule,
Gnutella, Kazaa.
Під глибинним веб (invisible web, deep web, hidden web)
прийнято розуміти ту частину веб-простору, яка не індексується
роботами (web crawlers) пошукових систем. Використовуючи
аналогію, інформація, будучи недоступною для пошуку,
знаходиться «в глибині» (англ. - deep). Деякі ресурси, доступ
до яких відкритий лише для зареєстрованих користувачів, також
відносяться до глибинного веб.
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Якщо ресурси вимагають заповнення спеціальних форм, то
необхідно «вийти» на базу даних, яка імовірно містить необхідні
документи. Знайти бази даних - джерела прихованого веб можна
за допомогою звичайних пошукових систем, узагальнивши запит
і ввівши уточнюючі слова, такі як «база даних», «банк даних»,
«database» і т.і.
Лідером серед навігаторів в глибинному веб є сайт
CompletePlanet (www.completeplanet.com) компанії BrightPlanet.
Цей сайт є найбільшим каталогом, що налічує понад 100 тисяч
посилань. Компанія BrightPlanet також створила персональну
утиліту для пошуку в онлайнових базах даних LexiBot, яка може
забезпечувати пошук в декількох тисячах пошукових систем
«глибинного» веб. Метапошуковий пакет DeepQueryManager
(DQM) цієї ж компанії забезпечує пошук більш ніж по 70 тисячах
«прихованих» веб-ресурсів.
FindLaw (www.findlaw.com) - один з найбільш популярних
в світі юридичних веб-сайтів - величезний каталог правових
ресурсів, що містить анотований список вільно доступних баз
даних нормативно-правових документів, для яких даний ресурс
є «точкою входу».
About.com (www.about.com) - портал, що охоплює тисячі,
забезпечених коментарями, посилань на веб-ресурси, в тому
числі і на ресурси глибинного веб (мається посилання «Invisible
Web»). На порталі надається можливість пошуку в каталозі.
Ресурс також включає кілька статей з проблематики глибинного
веб: «What is the Invisible Web?», «Finding the Invisible Web», «Top
Places to Search the Invisible Web »і ін.
Politicalinformation.com
(www.politicalinformation.сom)
- сервіс, що забезпечує оперативний пошук по 5000 відібраних
веб-сайтах політичної спрямованості, надання новин з декількох
десятків авторитетних джерел.
Infomine (infomine.ucr.edu) - сервіс забезпечує видобуток
інформації з баз даних, електронних журналів (блогів),
електронних дошок оголошень, електронних книг, списків
розсилок, електронних каталогів і т.і., переважно пізнавальноосвітнього характеру. Забезпечує як загальний пошук, так і пошук
по тематичних категоріях.
Особливість більшості «прихованих» ресурсів полягає в
їх вузької спеціалізації. Для пошуку в них використовуються ті
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ж механізми, що і для «поверхневого» веб, однак, в більшості
випадків, роботи пошукових систем для глибинного веб
включають унікальні для кожного такого ресурсу модулі доступу
до даних.
Безумовно, система конкурентної розвідки, яка використовує
Інтернет як одне з джерел інформації, повинна налаштовуватися
під специфіку діяльності компанії, а також повинна включати
в себе відповідну класифікацію, гнучкі механізми пошуку,
оперативної доставки даних і якісної оцінки інформації.Останнім
часом арсенал методів конкурентної розвідки істотно збагатився,
що дозволяє в разі необхідності проводити комплексний
порівняльний аналіз показників діяльності та бізнес-процесів з
обраним конкурентом з метою вдосконалення роботи керуючої
компанії. Інформація про результати чужих прикладних і
фундаментальних досліджень дозволяє заощадити власні сили і
засоби та зосередити всю увагу на виробництві та маркетингу.
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ПРОБЛЕМА КОСМІЧНОГО СМІТТЯ
В НАВКОЛОЗЕМНОМУ ПРОСТОРІ
   Питання боротьби з космічним сміттям піднімається
провідними світовими космічними агентствами вже не вперше.
Орбітальне сміття становить реальну загрозу для космічних
польотів. Уламки рухаються зі швидкістю понад 27000 км/год.
Кількість сміття у космосі збільшується у геометричній прогресії.
Наразі на навколоземній орбіті знаходиться близько 18 000 тисяч
об’єктів розміром більше 10 см, 1200 супутників, 750 тисяч їхніх
уламків, 150 млн. дрібних фрагментів. В основному відходи
скупчуються на висоті 850-1500 км від Землі, а також на висоті
польоту космічних кораблів (250-350 км). Але, як і інші тіла, вони
піддаються законам гравітації, що означає поступове наближення
космічного сміття до нашої планети. Якщо люди не знайдуть
надійного способу позбавлення від космічного сміття, з часом
запуски ракет і супутників будуть неможливими без аварій при
зіткненні з ним на орбіті [2].						
Якщо не очищувати орбіту від сміття, то через 100 років космічна
діяльність може припинитись. Людство навчилося опановувати
космос, запускаючи супутники і ракетоносії, але не подумало
про проблеми засмічення космосу і навколоземної орбіти.
Питання назріло більше 10 років тому і актуалізується з кожним
роком. Усвідомлення екологічної небезпеки космічної діяльності
вимагає необхідності його належного правового регулювання[3].
         На рівні національного космічного законодавства деяких країн
містяться конкретні правові основи запобігання техногенному
засміченню космічного простору. Зокрема, в актах національного
космічного законодавства космічних держав дається тлумачення
терміну «космічне сміття». Відповідно до Правил космічної
діяльності в Україні «Обмеження засмічення навколоземного
космічного простору при експлуатації космічної техніки»,
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космічне сміття – це нефункціонуючі техногенні об’єкти та
їх фрагменти, які розташовані в космічному просторі або
повертаються в атмосферу. Сучасне законодавство про охорону
навколишнього природного середовища регулює відносини
відповідно у галузі охорони, використання і відтворення
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки,
запобігання і ліквідації негативного впливу господарської
та іншої діяльності на навколишнє природне середовище[1].
   Навколишнє природне середовище розглядається як
сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів,
природних ресурсів як залучених до господарського обігу, так і
невикористаних у народному господарстві в даний період (земля,
надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинні, тваринний
світ), ландшафти та інші природні комплекси [4].
Отже, космос або космічний простір не визначений окремо як
об’єкт правової охорони, саме як складова частина навколишнього
природного середовища. Відсутні визначення поняття космічного
простору в Законі України «Про космічну діяльність» та
міжнародних актах. Саме тому, доцільно визначити критерії
космічного простору як об’єкта екологічного, а не міжнародного
права, з метою як його правової охорони, так і запобігання
негативного впливу на навколишнє середовище. Включення
космічного простору до екологічних об’єктів дасть змогу
поширити на космічну діяльність правові приписи законодавства
про охорону навколишнього природного середовища і в першу
чергу стосовно питань, що регулюють екологонебезпечну
діяльність.
Водночас космічний простір необхідно розглядати і як
складову частину планетарної, а не тільки національної системи
навколишнього природного середовища. Тому захист космічного
простору та регулювання екологонебезпечної космічної діяльності
повинно здійснюватись насамперед міжнародно-правовими
актами в галузі охорони довкілля з наступною імплементацією
цих норм у національному екологічному законодавстві.
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НАСЛІДКИ ВИХОДУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ З ЄС ДЛЯ
СВІТУ ТА УКРАЇНИ
Починаючи з 2014 року Британія поставила завдання - провести
референдум про членство в ЄС. У 2016 році було проведено
референдум, за результатами якого більшість голосів, а саме
51,9%, проголосували «за». У 2020 році Сполучене Королівство
офіційно покинуло Європейський Союз. Це стало причиною до
змін на міжнародній арені в політичній, економічній, оборонній
сфері.
Вихід Британії з ЄС значно впливає на безпеку цього регіону.
Перш за все Британія має потужний військовий потенціал та
найбільші оборонні видатки на територіях Європи. Після виходу
Європейський Союз втрачає значну частину своїх оборонних сил.
Найвагоміші зміни відбуваються в Раді ЄС. Британія була одним
з найважливіших членів цього керівного органу. Після Брекзиту
посилиться вплив Німеччини та Франції на рішення ЄС, оскільки
вони діють спільно [4].
Вихід Британії несе за собою перерозподіл бюджету ЄС між
країнами-членами. А це загрожує виникненню суперечок між
державами у процесі розгляду бюджету у 2021 – 2027 роках [1].
Британія була країною, яка не дивлячись на членство в ЄС мала
свою валюту. Отже, держави-члени ЄС, котрі не використовують
євро, втратили сильного захисника власних інтересів. Хоча
північноєвропейські держави разом з Нідерландами обговорюючи
майбутнє в економічній та валютній сфері союзу показали
ефективну протидію планам французів [1].
Після виходу Британії з ЄС відновлено прикордонний і
митний контроль з затримкою руху товару через перевірки,
порушення вже налагодженого авіаційного сполучення, інфляція
фунта стерлінгів, а також збільшення цін на імпортні продукти.
Щодо галузі підприємства, то потрібно шукати альтернативні
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джерела постачання та транспортні маршрути. Підприємства в
автомобілебудівній та аерокосмічній галузях, що знаходяться на
територіях Великої Британії скоріше за все буде переміщено у
держави ЄС [1].
Одним з проблемних питань є питання Спільної риболовної
політики ЄС. Після Брекзиту Лондон відмовився від такої
домовленості. За рік в ЄС виловлювали близько 3 млн. тон риби,
у той час як британці всього 750 тис. тон. Однак, з 2021 року
Британія буде незалежною державою, тому доступ іноземних
рибальських суден до британських вод буде предметом жорстких
переговорів [3].
Брекзит негативно впливає на співпрацю британських та
європейських вчених, а також на освітній процес в Британії та
ЄС.
Підсумовуючи зазначені вище наслідки виходу Великої
Британії з Європейського Союзу, можна визначити, яким чином
таке рішення вплинуло на Україну. Найголовнішим для України є
не вплив Брекзиту на двосторонні відносини, Британія – Україна,
а саме його наслідки для ЄС.
Британія – це держава, яка активно виступає за процеси
розширення ЄС та євроінтеграційні прагнення нашої держави.
Вихід Британії розпочав процеси власного реформування ЄС,
основним питанням стало посилення міграційної політики та
прикордонного контролю. З її виходом змінився баланс сил
на користь країн, які не підтримують надання Україні чіткої
перспективи членства в ЄС. Мова йде про Францію, Німеччину
та деякі країни на півдні Європи [2].
Зокрема, Британія була тією країною, яка мала активну
позицію в підтримці жорсткого протистояння нинішній
зовнішньо-політичній політиці Росії, виступала за впровадження
чи поновлення санкцій проти Росії. Голос Британії голос був одним
з найсильніших в підтримку України і за рішучу відповідь агресії
Росії. Отже, якщо після виходу група держав, які за перегляд та
скасування санкцій розпочинають свою активну діяльність. Хоча
держави-члени ЄС і залишаються відданими збереженню санкцій
відносно Росії, є ті, хто шукає шляхи пом›якшити їх та зблизитись
з країною-агресором, наприклад Франція [2].
Вихід Сполученого Королівства з ЄС призвів до змін у
торгівельних відносинах України та Британії. Торгівельні
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відносини регулювались Угодою про асоціацією нашої країни
з ЄС, а отже умов експорту нашої продукції до Британії будуть
змінені. Результати таких змін можуть бути не позитивними для
України, тому що потенційно ми можемо втратити 31,2 мільйона
доларів вітчизняного експорту [3].
Позитивним наслідком Брекзиту є завершення підписання
Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС,
або ж угоди «про вільне небо», яку парафували ще у 2013
році. Підписання угоди було заблоковано через суперечку між
Британією та Іспанією через Гібралтар. Після виходу Британії з
ЄС, оформлення угоди має бути розблоковано. Важливість угоди
«про вільне небо» полягає в тому, що її підписання має здешевити
і спростити авіасполучення України з ЄС, зокрема, зняти
обмеження за кількістю перевізників та щотижневих рейсів.
Незважаючи на все це, Брекзит не матиме прямого впливу на
основні складові двосторонніх британсько-українських відносин.
Навпаки британці мають намір побудувати міцні відносини З
Україною у сфері торгівлі, безпеки та культури. Незважаючи
на усе Британія намагається посилити своє значення в Україні
шляхом фінансової підтримки або постачанням зброї. Ця країна
допомагає Україні, особливо у військовій сфері, а також в питанні
модернізації української армії за стандартами НАТО [5].
На сьогодні Велика Британія активно допомагає нашій державі,
підтримуючи реформи судової системи, МО й ЗСУ, а також
антикорупційних органів; працює над полегшенням наслідків
конфлікту на сході України, надаючи допомогу постраждалим,
ВПО, протидіє гендерно обумовленому насильству, спонсорує
розмінування.
Зрештою, вихід Великої Британії з ЄС ставить перед
Україною питання творення нових форм інституційної співпраці
між Україною та Британією.
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ПАЦИФІЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ
Логіка розвитку політології як науки та потреби політичної
практикиобумовили появу у XX столітті теорій мирного
співіснування держав зрізним суспільно-політичним ладом [1,
с. 56]. Розробка цих теорій триває йдосі, в тому числі процесу
створення та діяльності пацифістських рухів, щопропагують мир
і засуджують будь-які війни, а також приготування до них.
На сучасному етапі не стоїть осторонь проблема
вирішення конфліктів мирним ненасильницьким шляхом, що
є конче необхідною передумовою задля упередження збройних
суперечностей та проектування методів та принців пацифізму як
концепції миру на внутрішню та зовнішню суспільно-політичну
діяльність у державі. Саме пацифізм як антивоєнний рух,
представники якого виступають проти будь-яких воєн незалежно
від їх характеру й мети, і має вирішити проблеми становлення
та розвитку політичних цінностей, які забезпечують злагоду в
суспільстві, або окремих соціальних групах, стосовно основних
напрямів розв›язання проблем, віру в бажаний і найкращий тип
політичної системи, у політичну мету, засоби її досягнення та
уявлення про них.
У перекладі з латині пацифізм – це миротворчий анти
військовий процес, який спрямований на втихомирення
ненасильницьким шляхомзаходів непокори. Представники цього
процесу виступають за припиненняпрактики військового дозволу
політичних конфліктів [2, с. 35-41.]. Пацифізм– це переконання
в тому, що всі війни є злом, наскільки б справедливою небула
причина для боротьби. Це переконання часто ґрунтується на
релігійнійвірі, але має також і гуманістичні та політичні корені. .
У більш широкому сенсі термін пацифізм відноситься
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до цілого напрямкудумки і практичної діяльності в культурі
західного світу, націленого навизначення того, коли застосування
сили в політичних цілях є виправданим,і встановлення межі
навіть і для такого виправданого застосування сили.
У такому сенсі її джерела і прояви охоплюють релігійну
та філософськуморальну думку, теорію права, внутрішнє
і міжнародне звичаєве та позитивнеправо, воєнну теорію і
практику. Однак у багатьох контекстах цей термінуживається в
більш вузькому значенні. [4, с. 56-63.].
Отже, пацифізм – суспільно-політичний рух, який пропагує
мир ізасуджує будь-які війни, а також приготування до них. Перші
пацифістськіорганізації виникли у Великій Британії та США
на початку ХІХ століттята стали досить суттєвими елементами
європейської дійсності, Найбільшрельєфно відображені ці
утворення у мирних конгресах, які скликалисяз 40-х років XIX
століття (перший мирний конгрес відбувся у Лондоні вчервні
1843 р., другий – в Брюсселі у вересні 1848 р., третій – в Парижів
серпні 1849 р., четвертий – у Франкфурті в 1850 р., п›ятий – у
Лондонів липні 1851 р.) [5].
Саме в рамках пацифістського руху відбувалася еволюція
старих ідейпро вічний мир та повернення до старих європейських
ідей та проектів. Алецей рух був неоднорідним за своїм складом,
метою та формами діяльності.З одного боку, в ньому, особливо
спочатку, досить помітно відчувавсявплив революційнодемократичних рухів, які намагались створити деякупротивагу
об›єднанням європейської реакції, поклавши в його основу
ідеїзагальноєвропейського миру та свободи. Серед діячів цього
напряму були Дж. Мадзіні, Дж. Гарібальді, В. Гюго, Л Блан [6].
Щодо типологізації пацифістської діяльності то слід
зауважити, щопоняття пацифізму в ХХ ст. відрізняється
багатоплановістю і різноманіттям.Про це свідчить насамперед те,
що його діяльність може бути у різнихсферах соціальної дійсності:
офіційної направленості (коли пацифізм діє наміждержавному
і дипломатичному рівнях. Ця позиція бере свій початок
зміжнародних конференцій у Гаазі на урядовому рівні, учасники
яких булисповнені рішучості виробити такі правові норми та
механізми, які заборонялиб або обмежували війни та варварські
методи їх ведення); ліберальноїнаправленості (головною
метою є врегулювання міждержавних конфліктівшляхом
арбітражу, міжнародних конвенцій та організацій; визнання
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війнияк абсолютного зла); соціал-демократичної направленості
(сприйняття війнияк неодмінної умови соціальної революції);
псевдопацифізм тоталітарних режимів та індивідуальний
пацифізм таких видатних особистостей як Л. Толстой, М.Ганді.;
релігійний, що спирається передовсім на духовні цінності і
процеси;глобальний, який створив концепцію «культури миру»
[7].
Також пацифізм буває пасивним і активним, абсолютним і
відносним [4; с. 58-60]. Ми маємо сьогодні негативне і позитивне
розуміння миру. Першемає на увазі мир як просту відсутність
війни, інше – передбачає мир без війнипри наявності гарантій
і факторів, які роблять цей мир конструктивним,справедливим
і
демократичним.
В
основі
цього
розуміння
–
взаєморозуміння,терпимість, економічний і соціальний розвиток,
демократія і свобода [8; с. 11].
Існує велика кількість видів пацифістської діяльності,
зокрема це: форминеучасті у війні і насиллі; різноманітні способи
примирення противниківза допомогою посередників; теоретичні
проекти встановлення загальногомиру; спроби створення
міжнародних органів, що гарантують безпекуі збереження миру,
зокрема міжнародного арбітражу; мирні конгреси іконференції;
демонстрації і маніфестації; релігійно-філософські теорії [9;с. 72100].
Для пацифістів характерна пропагандистська діяльність.
Вонитеоретично і ідеологічно доводять, що політичні і військові
конфліктинеобхідно вирішувати за столом переговорів. В
практичній сфері вони діютьна основі особистого прикладу:
відмовляються брати участь в політичнихактах насильного
характеру, організовують різні масові акції, направлені
намирне врегулювання конфліктів, безпосередньо займаються
миротворчою діяльністю і т.д. Пацифізм зароджувався як ідейний
напрям. Йогоприхильники виходили не стільки з реальної
політичної практики, скількиз свого розуміння суспільства,
людини і миру політики, тобто з світогляду[10].
Узагальнюючи аналіз утворення та розвитку такого явища
як пацифізм,слід сказати що ідеологічною основою пацифізму
виступають ліберальні ігуманістичні цінності, а носіями ідей
пацифізму є різні верстви населення:інтелігенція, релігійно
набудовані миротворці, молодь, неформальніорганізації, що
включають ентузіастів, і т.д. В основі цього напрямкулежить
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ідея про загальне братство людей, необхідності подолати
військовіформи дозволу політичних проблем. Пацифізм
традиційно спирався на ідеюмирного дозволу політичних
конфліктів. Він має безліч форм, але основноюформою боротьби
за мир представники цього руху рахують переконання іособистий
приклад.
Діяльність пацифістів направлена на вирішення великої
кількостізавдань у суспільстві – політичних, соціальних,
економічних, етичних,релігійних, практичних тощо [11; с. 26].
Задля стабільності функціонуваннявсіх інститутів політичної
системи у країні та розвитку зовнішніхміжнародних відносин
дотримання таких принципів пацифізму як: веденнядіалогу
між різноманітними релігіями і культурами у країні,
служіннясоціальній справедливості і в першу чергу боротьбі
з бідністю та іншимиформами дискримінації; служінню
примиренню між народами і всерединінародів, пошуку
вирішення конфліктів шляхом компромісів та консенсусу;пошуку
методів здійснення екологічної відповідальності заради
майбутніхпоколінь; пошуку форм більш справедливого розподілу
матеріальних благта інших життєвих ресурсів, є дуже важливою
складовою процесу побудовигромадянського суспільства та
іміджу країни на міжнародній арені.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ «ДІЯ» ЯК УСПІШНИЙ
КРОК ДО «ДЕРЖАВИ В СМАРТФОНІ»
У науковому та експертному середовищі існують різні
визначення поняття «електронний уряд». Це поняття почали
активно вживати у 90-х роках ХХ ст. У сучасному розумінні
англомовний термін «e-government» тлумачиться не лише
як електронний уряд, а як електронне управління державою,
тобто використання в органах публічного управління сучасних
технологій, у тому числі Інтернет-технологій. Невід’ємною
умовою у процесі реорганізації електронної моделі управління є,
звичайно, інформатизація суспільства, що в свою чергу означає
організований соціально-економічний і науково-технічний процес
створення оптимальних умов для задоволення інформаційних
потреб і реалізації прав громадян, органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, організацій, громадських
об›єднань на основі формування і використання інформаційних
ресурсів.
Наразі електронне урядування стає дедалі поширеним в
багатьох розвинених країнах світу та країнах, що розвиваються,
адже це процес автоматизованої інформаційної взаємодії
органів державної влади та органів місцевого самоврядування
з громадянами. Україна не є виключенням. Віднедавна в
країні з’являється все більше програм, додатків, платформ на
державному рівні для використання громадянами країни.
Однією з головних цілей Міністерства цифрової трансформації
до 2024 року є оцифрування 100% послуг, які надає держава. Для
цього створений портал «Дія» - https://diia.gov.ua/. На порталі
вже сьогодні можна отримати 27 публічних послуг онлайн.
Для початку користування цим програмним додатком не
знадобиться прикладати багато зусиль, адже можна «скачати»
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додаток на свій смартфон або користуватися онлайн з будь-якої
точки світу, де є мережа Інтернет. Додаток є дуже простим в
користуванні. Встановивши «Дію» можна вільно користуватися
цифровим водійським посвідченням, свідоцтвом про реєстрацію
новонародженого малюка, транспортного засобу, студентським
квитком, ID-карткою та біометричним закордонним паспортом. «Дія» як одне з ключових джерел комунікації держави з
українцями інформує користувачів про новини та заходи щодо
запобігання розповсюдженню COVID-19.
«Дія» — добре захищена платформа. Вона розташована в
надійному дата-центрі та відповідає світовим стандартам захисту
від кіберзагроз. Окрім того, «Дія» зберігає мінімум інформації
про своїх користувачів. Усі дані передаються й зберігаються
виключно у шифрованому вигляді, а для частини критичних
даних використовується блокчейн-технологія розподіленого
зберігання даних.
Не можна оминути увагою ще одну можливість системи «Дія. Цифрова освіта». Це проєкт Кабінету Міністрів України,
ініційований Міністерством цифрової трансформації та
спрямований на підвищення цифрової грамотності громадян.
Мета — навчити цифровій грамотності 6 млн. українців за
3 роки. Планується запуск освітньої платформи, цифрової
освіти в бібліотеках, а пізніше – запуск платформи «Тренери
для тренерів». Тренери будуть навчати цифровій грамотності
людей літнього віку та тих, кому офлайн-формат є більш зручним. Основою для навчання цифровим навичкам стануть освітні серіали, створені Міністерством цифрової трансформації
та розташовані на онлайн-платформі «Дія. Цифрова освіта».
Доступ до освітніх серіалів завжди буде безкоштовним, а усі
студенти, що успішно пройдуть тест, отримають сертифікат.
Для отримання послуги через портал «Дія» потрібен
лише електронний підпис. При необхідності слід звернутися
до Акредитованого центру сертифікації ключів. Електронний
підпис активується на два роки, і зазвичай він коштує до 200 грн.
Деякі державні центри сертифікації видають підпис безоплатно
(наприклад, АЦСК Податкової служби або Приватбанку). У
мобільних операторів також є послуга MobileID — тобто можна
обміняти свою SIM-картку на картку з електронним підписом.
Дуже важливий сервіс «Дії» - допомога громадянам по
безробіттю. Тут можна подати заяву про надання чи поновлення
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статусу безробітного та заяву про призначення чи поновлення
допомоги по безробіттю. Також у додатку можна відкрити ФОП,
тобто зареєструвати фізичну особу підприємцем, обрати загальну
чи спрощену систему оподаткування та подати заяву на реєстрацію
платником податку на додану вартість (ПДВ) і змінити інформацію
про ФОП, що зберігається в Єдиному державному реєстрі.
Ще одним цікавим проектом є інформування майбутніх мам у
розділі «Я планую дитину: Дія».
«Дія» активно займається розробкою проектів для допомоги
малому і середньому бізнесу, а саме:
- отримання ліцензії з протипожежної діяльності або дозвіл
на міжнародні перевезення;
- отримання потрібної вам довідки або витягу. Потрібно
просто перейти на категорію та обрати потрібну вам послугу;
реєстрація
власного
товариства
з
обмеженою
відповідальністю аби стати фізичною особою-підприємцем та
сервіс з підписання документів;
- отримання ліцензії на виробництво, продаж, імпорт
лікарських засобів;
- отримання послуг, пов’язаних із перевезеннями, реєстрацією
авто, страхування та виїзду за кордон;
- підписання документів: можна завантажити файл та накласти
на нього електронний підпис без авторизації на порталі.
Якщо говорити дуже загально, у процесі надання державних
послуг після оцифрування усе стане простішим і зручнішим.
Послуги будуть не просто оцифровані — у процесі їх буде
повністю переосмислено. Наприклад, наразі розробляється
програма скасування довідки про склад сім’ї, довідки про
місце проживання та ІПН. Основний підхід — не оцифровувати
хаос і бюрократію. Це непросто й потребує докорінних змін:
потрібно налагодити взаємодію між міністерствами, змінити
алгоритми надання послуг, сформулювати й описати всі
процеси доступною мовою, спроектувати і протестувати
новий сайт і навіть змінити деякі закони. Це як перезібрати
величезний конструктор, коли заміна одного елемента
вимагає змін ще кількох, а таких елементів — десятки тисяч.
Отже, електронне урядування – це форма організації
державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності,
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відкритості та прозорості діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування з використанням
інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування
нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб
громадян. На сьогоднішній день ця форма організації державного
управління стає дедалі популярнішою, оскільки це один з
основних факторів забезпечення успішності реформування
та підвищення конкурентоспроможності країни. Україна має
одні з найшвидших в світі темпи відкриття даних, більше 5000
електронних документів щодня пересилається між державними
органами. А сам проект «Дія» стає все більш популярним і
удосконалюється, даючи більше можливостей для користувачів.
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СЕРВІСИ ТА ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE:
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Google – назва однієї з найпотужніших пошукових систем у
Всесвітній мережі Інтернет.
Система перебуває в постійному розвитку. Пошуковик
постійно зростає та вдосконалює свої алгоритми роботи.
Пошуковий алгоритм – це комерційна таємниця. В основі
алгоритму лежать програмні рішення, що дозволяють ефективно
розподіляти сайти за ступенем їх значимості та релевантності
запитам.
Google став першим пошуковим сервісом планети тільки
завдяки тому, що він повністю орієнтований на всі потреби
людини. За 20 років Google забезпечив свої сторінки настільки
зручними сервісами, що став втілювати собою Інтернет взагалі
[1].
Крім звичайного пошуку, Google пропонує ряд сервісів та
інструментів для різних потреб користувачів. Більшість з них
- веб-додатки, що вимагають лише наявності браузера, в якому
вони працюють, а також інтернет-підключення. Це дозволяє
використовувати дані в будь-якій точці планети і не бути
прив›язаним до одного комп›ютера. Деякі з сервісів потребують
встановлення додаткових програм (наприклад програвача Flashграфіки або клієнта для миттєвих повідомлень), окрім того, для
комфортної роботи необхідно високошвидкісне підключення (від
512 Кб/с для Google Video, від 256 Кб/с для Google Earth).

378

Переваги сервісів та інструментів Google - наявність
централізованого сховища даних і зручний інтерфейс.
Основні сервіси Google, які застосовуються досить широко:
- Google Bookmarks - дозволяє відзначати сайти закладками,
додавати до них ярлики та примітки. За ярликами і примітками
можна робити пошук, закладки зберігаються на сервері і доступні
з будь-якого комп›ютера;
- Google Calendar - онлайновий сервіс для планування
зустрічей, подій і справ з прив›язкою до календаря. Можливе
спільне використання календаря групою користувачів. Крім того,
сервіс інтегрований з Gmail;
- Google Docs - веб-орієнтований додаток для роботи з
документами, що допускає спільне використання документа.
Наразі замінений на Google Drive;
- Gmail - безкоштовна електронна пошта з великим об›ємом
місця для зберігання повідомлень (більш 10.1 Гб), з доступом по
POP3 і зручним веб-інтерфейсом. Також є OpenID-провайдером
для всіх служб Google;
- Google Maps - набір карт, побудованих на основі
безкоштовного картографічного сервісу;
- Google Play - магазин додатків від Google, що дозволяє
власникам пристроїв з операційною системою Android
встановлювати і купувати різні додатки (власникам Androidпристроїв зі Сполучених Штатів і Росії також пропонується
придбання на Google Play книжкових видань, музики, фільмів);
- Google Translate - система статистичного машинного
перекладу слів, текстів, фраз, веб-сторінок між будь-якими
парами мов [2];
- Google таблиці – дозволяє заносити дані в рядки і
стовпчики електронної таблиці, а також проводити нескладні
обчислення. Програма допускає перетворення даних і у формат
Microsoft Excel, і в загальнодоступні OpenDocument [3];
- Google Adwords - сервіс контекстної, в основному,
пошукової реклами від компанії Google, що надає зручний
інтерфейс і безліч інструментів для створення ефективних
рекламних повідомлень [4];
- Google Analytics - зручний і багатофункціональний сервіс
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від компанії Google для аналізу інтернет-сайтів та мобільних
додатків. Дозволяє веб-майстрам перевірити стан індексування,
створити детальну статистику аудиторії сайту та оптимізувати
видимість своїх веб-сторінок [5].
Безкоштовна програма аналітики від Google надає докладні
звіти про використання сайту відвідувачами і дозволяє дізнатися,
що відбувається після кліка по оголошенню.
За допомогою сервісу Google Analytics можна:
• відслідкувати, які саме сторінки на сайті найбільш
популярні серед користувачів, і відповідно – які сторінки
потребують оптимізації для підвищення трафіку. А ще можна
визначити, що саме являється «слабким місцем» і направити
зусилля на покращення таких моментів;
• дізнатись, які сторінки приносять кращий результат (що
саме дає більшу кількість конверсій; конверсія – це співвідношення
унікальних відвідувачів будь-якого ресурсу з активними діями,
які вони здійснюють там);
• проаналізувати
ефективність
соціальних
мереж
(дізнатись, яка з них приносить кращий результат та зосередити
на ній більше уваги);
• дізнатись інформацію про цільову аудиторію (вік, стать,
де проживають, інтереси, сімейний стан, мову).
• проаналізувати середній час перебування людини на
сторінці (сайті).
Google Analytics - це сервіс ведення статистики відвідувань
веб-сайтів від компанії Google. Сервіс дозволяє оцінити трафік
веб-сайту та ефективність різноманітних маркетингових заходів.
За допомогою цього сервісу можна зібрати інформацію про
географічне місцезнаходження відвідувачів сайту, переваги
та орієнтири в переглядах. Також забезпечуються розширені
можливості аналізу даних, у тому числі їх відображення у вигляді
зручних графіків.
Google Analytics допоможе будь-якій організації
оптимізувати сайт та роботу, адже дуже важливо, щоб організація
була гідно представлена на просторах Інтернет.
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ЗАХІД І РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ:
КВАЗІЛІБЕРАЛЬНИЙ ЛЕВІАФАН
Лідерство Заходу історично було результатом тривалого
процесу та взаємодії багатьох факторів, воно ґрунтується на
успішній моделі соціального розвитку, стрижнем якої є тріада
індивідуалізму, ринкової економіки та ліберальної демократії.
Два бачення Заходу - як культурної спільноти та спільноти
високорозвинених країн - взаємопов’язані, але в контексті
проблем сучасної світової політики Захід - це передусім спільнота
розвинених демократичних країн, яка набула багатогранності.
Інституціоналізація, у тому числі у вигляді комплексів безпеки.
Подолання заплутаності Заходу передбачає гармонізацію
цінностей та інтересів як факторів поведінки Заходу на
міжнародній арені.
Незважаючи на коротку ейфорію, спричинену занепадом
комуністичного блоку, після закінчення «холодної війни» Захід
нарешті зміг осмислити нові загрози та виклики світовому
порядку. Однак Захід не зміг запропонувати ефективних
відповідей на конкретні прояви цих загроз. Головною причиною
цього є ситуація, яку можна визначити «заплутаність Заходу».
Перш за все, це нерозуміння важливості керівництва Заходу як
передумови стабільного світового порядку після холодної війни.
У західному політичному дискурсі присутні, з одного боку,
тверезе усвідомлення природи і цілей агресивної політики РФ
на світовій арені, розуміння необхідності адекватного опору
кремлівським зазіханням на світоглядні та інституційні засади
західної цивілізації. З іншого – небажання вірити в перспективу
масштабної конфронтації з Росією, страх перед ядерним
шантажем Кремля, інерція попередніх надій на лібералізацію і
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демократизацію РФ, віра в незмінність комфорту, добробуту та
безпеки на континенті [1].
Відсутність гармонії між цінностями та інтересами
перетворилося на надзвичайно небезпечне джерело дестабілізації
як у західних суспільствах, так і у міжнародних відносинах. Зараз
основні загрози ліберальній демократії випливають зсередини; це
популізм і націоналізм.
На міжнародній арені дисбаланс цінностей та інтересів у
поведінці Заходу в першу чергу проявляється через суперечність
між двома моделями зовнішньої політики: реальною політикою
та ідеалістичною політикою. Перша заснована на захисті
національних інтересів та співвідношенні сил [6], тоді як остання
базується на системі цінностей та ідеалів.
Відсутність гармонії між цінностями та інтересами
перетворилося на надзвичайно небезпечне джерело дестабілізації
як у західних суспільствах, так і у міжнародних відносинах. Зараз
основні загрози ліберальній демократії випливають зсередини; це
популізм і націоналізм.
«Чи маємо ми впевненість у своїх цінностях, щоб захистити
їх будь-якою ціною? Чи достатньо поваги до наших громадян,
щоб захистити свої кордони? Чи є у нас бажання та зусилля,
щоб зберегти нашу цивілізацію перед тими, хто її переповнить
і знищить? «Ці питання висунув Дональд Трамп 6 липня 2017
року, посилаючись на поляків, але маючи на увазі Захід як
перепону [2;5]. Ось як демократичні країни визначили мету
створення НАТО у квітні 1949 року:» захист свободи, спільної
спадщини та цивілізація їх народів, заснована на принципах
демократії, індивідуальної свободи та верховенства права
«(Північноатлантичний договір).
Нині в максимально узагальненому вигляді західна політика
на російському напрямі зводиться до формули “стримування
Кремля і готовність до діалогу”. Зокрема, в щорічному Звіті
Генерального секретаря НАТО за 2017р. наголошується: “Альянс
і надалі чітко дотримуватиметься позиції, що грунтується на
подвійному підході, який передбачає потужні стримування і
оборону, які доповнюються періодичним, цілеспрямованим і
значущим діалогом з Росією”[10].
Слід нагадати, що однією зі спроб визначити стратегію на
російському напрямі став саміт міністрів закордонних справ
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країн ЄС (березень 2016р.). Запропонований пакет з п’яти
концептуальних напрямів зводився до наступного [9]:
• умовою нормалізації відносин з РФ є безумовне виконання
Мінських домовленостей;
• можливою є вибіркова співпраця (“послуга за послугу”) з
РФ щодо врегулювання кризових ситуацій (Сирія, Близький Схід,
боротьба з ІДІЛ і т.ін.);
• зміцнення внутрішньої стійкості ЄС;
• зміцнення контактів зі східними та центральноазійськими
партнерами;
• допомога громадянському суспільству в РФ100. Цей
план виглядає скоріше тактичною схемою, яка є узагальненою
констатацією діючої практики.
Але в цій грі “послуга за послугу” В.Путін, порівняно з
західними лідерами, має ряд очевидних переваг. По-перше,
російський Президент не обтяжений міжнародними договірноправовими “умовностями” типу кордонів і договорів. Подруге, він має унікальну, за західними мірками, персональну
оперативність прийняття рішень та безумовність їх підтримки
іншими державними інститутами. По-третє, він спирається
на традицію утилітарного та безконтрольного використання
людських ресурсів (засекреченість людських втрат силових
відомств). По-четверте, він має такий рівень підтримки громадян,
який не мають західні лідери. І це за наявності надійних і
ефективних механізмів забезпечення суспільної підтримки [7].
Безумовно, санкції Заходу щодо Росії мають вагомий
“стримуючий” ефект, на який кремлівське керівництво не може
не зважати. Однак, за майже п’ять років західні санкції суттєво
не змінили ані в цілому характер агресивної зовнішньої політики
Кремля, ані ситуацію на Сході України.
Західний світ відчуває дефіцит стратегічних підходів у політиці
на російському напрямі. Йдеться про формування адекватних і
ефективних засобів, механізмів і політик протистояння російській
“гібридній” експансії. А це сприймається Кремлем як безкарність
і заохочення до активних дій. На прикладі кейсу України можна
відзначити неефективінсть методів врегулювання конфлікту через
стримання та перешкоджання проміжними та посередницькими
установами провадження зовнішньої політики Заходу.
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Висновки. Досить зрозуміло, що гармонізація інтересів та
цінностей у політиці не проста. Особливо важко реалізувати її
в політиці різнорідного світового світу, що характеризується
суб›єктами різного соціального (культурного та цивілізаційного)
характеру, керованими широким колом цінностей та інтересів,
коли нерозвинені країни мають доступ до технологічних
можливостей розвинених країн, включаючи технологію зброї
масового знищення. Незважаючи на це, першим кроком до
концептуальної гармонізації цінностей та інтересів та подолання
стану розгубленості може бути усвідомлення Заходом необхідності
захисту та збереження власного існування. Проблема полягає
в ефективному подоланні протиріч між реальною політикою,
джерелом якої є Левіафан, і пропагованими ліберальними
цінностями, що мають декларативний характер.
Лише Захід, поєднуючи риси високого рівня розвитку та
відносно високого рівня однорідності, може слугувати основним
елементом нового порядку. Однак у Заходу та його двох
інституційних втілень, НАТО та ЄС, відсутнє концептуальне
бачення нового світового порядку, ефективної стратегії
протистояння новим викликам та загрозам міжнародної безпеці
[4].
Зважаючи на принципову слабкість минулих міжнародних
систем - збитих світовими війнами та великими економічними
потрясіннями – сучасний світ потребує реформування та
переосмислення ліберального світового порядку. Адекватна
відповідь Заходу на конкретні виклики можлива лише в рамках
цілісного колективного стратегічного бачення, яке, в свою
чергу, вимагає систематичного розуміння природи міжнародних
відносин після холодної війни.
Список використаних джерел та літератури
1. Barma N., Ranter E., Weber S.: 2007: A World Without the
West. “The National Interest”, 90, Jul/Aug, 23-30.
2. Beinart P., 2017: The Racial and Religious Paranoia of
Trump’s Poland Speech. “The Atlan-tic”, 6.07.2017; https://www.
theatlantic.com/international/ar-chive/2017/07/trump-speechpoland/532866/?utm_source=atltw.
3. Ikenberry G. J., 2008: The end of liberal international

385

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

order?“International Affairs”, 94, 1, 7-23.
4. Ikenberry, G. John. Liberal Leviathan: The Origins, Crisis,
and Transformation of the American World Order. Princeton; Oxford:
Princeton University Press, 2011.
5. Lowry R., 2017: Trump’s Warsaw Triumph. “National
Review”,
7.07.2017; https://www.nationalreview.com/2017/07/
donald-trump-warsaw-speech-was-triumph/.
6. Morgenthau H., Politics among nations: the struggle for power
and peace». revised by Kenneth W. Thompson. Brief ed. – 245p.
7. Spectator, 2014: Putin’s aggression is the price of western
weakness;
https://www.specta-tor.co.uk/2014/03/the-price-ofweakness/.
8. Гоббс Т. Левіафан. – К.: Дух і Літера, 2000. – 600 с.
9. Декларація саміту «нормандської четвірки». URL: https://
www.eurointegration.com.ua/articles/2019/12/10/7104049/
10. Щорічний звіт генерального секретаря НАТО за 2017 рік.
URL: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/news_152805.html.

386

УДК 341 4775
Толстолєсов В.А.
студент 5 курсу
Національний авіаційний університет
ГЕНДЕРНИЙ ЧИННИК У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ТА
ПРИЙНЯТТІ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ.
У світі жінки зараз мають більший вплив на рішення, які стосуються їхнього життя. Одна з ключових характеристик демократичного розвитку XX ст. – це набуття жінками в більшості країн
світу права на участь у політичному житті. Отримання жінками
цивільних прав має на увазі гендерні відмінності політичної діяльності і вплив цих відмінностей на результат взаємодії суб’єктів політики. Очевидно, що при цьому виникає потреба пристосування політичних практик до нових стандартів політичної участі,
значення яких зобов’язана інтерпретувати сфера інтелектуального осмислення політики. Проте будь-яка спроба оцінити ступінь
впливу жіночої участі на динаміку сучасних політичних процесів
змушує дослідників звертати увагу на специфіку предмета вивчення – гендерного чинника у політичних процесах.
На даний момент проблема представництва жінок в структурах влади є однією з ключових у політичній теорії та практиці
розвинених країн.
Аналіз основних досліджень та публікацій.
Положення жінок в суспільстві давно привертало до себе
увагу дослідників. Істотну роль в розвитку марксистської точки зору в аналізі становища жінок зіграли роботи Ф. Енгельса
[1], А. Бебеля [2]. Розвитку досліджень в ліберальному напрямку
сприяли роботи Дж. С. Мілля, С. Бовуар[3], Б. Фрідан[4]. Вплив
гендерного чинника на політичну поведінку індивідів зазначає Е.
Гідденс [5]. Група американських дослідників детально розглядає
значення «гендерного розриву», що виникає в ході виборів.
Гендерний чинник і в західній, і у вітчизняній політології
визначається термінами нерівності. А. Лейпхарт дає жінкам характеристику «Меншини в політичному, а не в кількісному сен-
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сі» (6), а Р. Чілкот – «дискримінованих меншин» [7]. Фактором
«виключення жінок з політичного життя». Є.Б. Шестопал називає жінку в політиці «неординарним випадком» [8]. Про гендерну
асиметрію світової політики говорить Дж. Енн Тікнер: «... непропорційно мале число жінок на елітних постах формування політики в більшості товариств ... Міжнародні відносини та ... політика – арени, де панують чоловіки »[9]. Таким чином, політика як
у вимірі окремої держави, так і у світі залишається традиційною
сферою чоловічого панування, в якій сформована думка про те,
що жінки можуть розраховувати на реалізацію своїх амбіцій в цій
області лише в останню чергу.
Опису методології тендерних досліджень присвячені також роботи російських дослідників: Є. Здравомислова [10], А.
Темкіної , О. Воронної [11].
У вітчизняній науковій літературі останнім часом приділяється велика увага вивченню гендеру. Незважаючи на те, що в нашому суспільстві сьогодні спостерігається головним чином негативне ставлення до гендеру як такого, гендерної рівності взагалі,
у тому числі й у державному управлінні, гендерна проблематика
постійно перебуває в полі зору українських дослідників і гендерна політика дедалі частіше стає предметом розгляду вітчизняних
науковців. Насамперед слід назвати монографію Н.Грицяк [12],
де розглядається формування гендерної політики в Україні, аналізуються проблеми теорії, методології, практики, та монографію
О.Кулачек [13], де розкриваються механізми реалізації державної політики рівних прав та можливостей, акцентується увага
на перешкодах кар’єрному зростанню жінок у сфері державної
служби, гендерних диспропорціях у владних структурах України,
а також колективну монографію “Гендерні аспекти державної
служби” [14]. Серед навчальної літератури необхідно виділити
такі видання: підручник “Гендерна політика в системі державного управління” за загальною редакцією М.Білинської [15], у
якому висвітлюються засади гендерної політики в системі державного управління, аналізується зарубіжне законодавство про
забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, розглядаються механізми впровадження гендерної рівності тощо; навчальний посібник “Основи гендерної політики в парламентській
діяльності” за загальною редакцією В.Гошовської [16], де, зокрема, аналізується законодавче і нормативно-правове забезпечення
гендерної політики, навчально-методичний посібник “Реалізація

388

гендерної політики в управлінні освітою” за загальною редакцією
Н.Протасової [17], у якому висвітлюються теоретичні основи гендерної рівності,. Варто також згадати напрацювання: О.Вілкової
[18], яка аналізує сучасні моделі гендерної політики; І.Тукаленко
[19], яка досліджує рівність прав і можливостей жінок і чоловіків;
В.Соколова і М.Саприкіної [20], які висвітлюють тенденції гендерної політики в Європі й Україні.
Однак на сьогодні у світі відсутній комплексний аналіз феномена жінки як суб’єкта управлінської діяльності в системі міжнародних відносин , недостатньо розроблені категорії і поняття
гендерної проблематики. Стратегія гендерної рівності в системі
державного управління ще не набула завершеного вигляду, а тільки окреслюється науковцями.
Тому основними завданнями даного дослідження є:
- узагальнити основні методологічні підходи в сучасних гендерних дослідженнях.
- дослідити особливості становлення участі жінок в політиці, поступове завоювання жінками прав, рівних з чоловіками
- виявити особливості жіночого політичного лідерства, динаміку представництва жінок в різних органах влади в окремих
країнах, регіонах, політичних інститутах.
Виклад основного матеріалу. Політика є однією з найбільш
публічних сфер життя суспільства, де історично склалося фактично повне домінування чоловіків. До початку XX століття участь
жінок в політиці була мінімальною. Однак жінки поступово завойовують і цю область діяльності. Спочатку жінки вимагають реалізації активного виборчого права, чого і домагаються практично
повсюдно протягом XX століття.
Ступінь залучення жінок до політичної активності та доступу
до прийняття рішень може розглядатись як ключовий показник
ґендерної рівності суспільства. Ґендерна рівність у прийнятті рішень має розглядатись з точки зору того, чи знаходяться жінки
на посадах, обіймаючи які, можна ухвалювати рішення або впливати на їхнє ухвалення нарівні з чоловіками. Пекінська платформа 1995 року наголошує, що рівність під час ухвалення рішень є
невід’ємною частиною визнання прав жінок, та що рівна участь
жінок у процесі прийняття рішень є не тільки вимогою звичайної
справедливості або демократичності, але також необхідною умо-
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вою врахування інтересів жінок.
Значимість даного дослідження обумовлена змінами,

що відбуваються в сучасному суспільстві. Зміна соціального статусу жінок відбувається в середині XIX століття. Спочатку жінки починають брати участь у виробничому процесі (так як для подальшого економічного розвитку потрібен приплив нової робочої сили).
Саме цей факт дав поштовх до того, що життя жінок поступово
починає протікати не тільки в приватній сфері, як це було раніше;
жінки починають грати все більш важливі ролі і в публічній сфері
життя суспільства. Поступова, але постійна трансформація норм,
ролей і цінностей неминуче викликає інтерес вчених, і гендерні
дослідження в цілому є відповіддю на події, що відбуваються в
суспільстві і на сьогоднішній день.
У середині минулого століття жінки почали боротися за можливість брати участь у прийнятті рішень на державному рівні,
брати участь в управлінні, як на локальному, так і на глобальному рівні. І в цій боротьбі жінки також домагаються успіхів, займаючи все більшу кількість як виборних постів, так і тих, що
призначаються. В окремих регіонах (як приклад можна назвати
країни північної Європи) вже можна говорити про фактичну рівність чоловіків і жінок у сфері управління. Але, для більшості
країн світу ця проблема ще досить актуальна. На сьогоднішній
день проблема досягнення жінками повної рівності з чоловіками
в сфері політики визнана міжнародним співтовариством і є однією з пріоритетних для більшості розвинених держав і політичних
інститутів.
Розглядаючи і аналізуючи сучасну ситуацію участі жінок в
політиці, не можна говорити однозначно про все що відбувається
в світі або навіть в окремо взятому регіоні - ситуація може різко
відрізнятися. При розгляді даного питання потрібно розглядати
швидше окремі приклади, а не говорити про цілісну картину.
За останнє десятиліття можна спостерігати певні зміни в світовій конфігурації представленості жінок в політиці. А саме, деякі світові регіони демонструють збільшення кількості жінок в
органах влади. При цьому характерно, що культура цих регіонів
і держав, їх складових, традиційно не видавалася як гендерно-орієнтована, рух за права жінок був практично відсутнім, а самі
жінки не вважають своє політичне просування довгоочікуваним
«проривом».
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І, навпаки, в регіонах, де тривалий період часу питання гендерної рівності піднімаються на найвищих рівнях, значного вирівнювання гендерної асиметрії не спостерігається. Іншими словами, в даний час можна відзначити світові тенденції зсуву першості в політичній представленості жінок від європейських країн
до таких регіонів, як: Африка на південь від Сахари, Латинська
Америка.
У зв’язку зі сказаним виникає ряд питань. Які причини зміни
світової конфігурації політичної представленості жінок в різних
країнах світу? Чи можна говорити про кореляції між скороченням
гендерної асиметрії і підвищенням рівня демократизації суспільства в тій чи іншій країні?
Лише 24,3 відсотка всіх національних парламентарів становили жінки станом на лютий 2019 року – повільне зростання порівняно з 11,3 відсотка у 1995 році [21].
Станом на червень 2019 року 11 жінок обіймають посаду глави держави, а 12 - глави уряду [21].
Руанда має найбільшу кількість жінок-парламентарій у світі,
де жінки вибороли 61,3 відсотка місць у нижній палаті [21].
В усьому світі існує 27 держав, в яких жінки становлять менше 10 відсотків парламентаріїв станом на лютий 2019 року, в тому
числі 3 палати, в яких жінок немає взагалі [21].
По регіонах
Середній відсоток жінок-парламентаріїв у кожному регіоні станом на лютий 2019 року: північні країни, 42,5 відсотка;
Америка, 30,6 відсотка; Європа, включаючи скандинавські країни, 28,6%; Європа без північних країн, 27,2%; Африка на південь
від Сахари, 23,9 відсотка; Азія, 19,8 відсотка; Арабські держави,
19 відсотків; і Тихоокеанський регіон - 16,3. [22].
У 103 країнах та областях, що мають відповідні дані, представництво жінок у обраних місцевих дорадчих органах коливалося від менш ніж 1 відсотка до близького паритету (50 відсотків), середнє - 26 відсотків [23].
Існує встановлене та зростаюче свідчення того, що лідерство
жінок у процесах прийняття політичних рішень покращує ці рішення . Жінки демонструють політичне лідерство, працюючи
за партійними направленнями через парламентські збори жінок
- навіть у найбільш політично воєнних умовах - та відстоюючи
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питання гендерної рівності, такі як ліквідація гендерного насильства, батьківські відпустки та догляд за дітьми, пенсії, гендерна
рівність закони та виборча реформа.
Висновки. В даний час лідерами в області гендерної рівності
в політиці виступають держави, які раніше не були гендерно-орієнтованими.
З одного боку, збільшення кількості жінок у політиці будьяким способом змушує жінок шукати свої стратегії діяльності в
цій сфері, а з іншого трансформувати історичну пам’ять про конвенціальні гендерні норми. Однак сьогодні проблема усунення
гендерної асиметрії в світовій політиці далека від свого вирішення і залишається справою наступних десятиліть.
Участь жінок в громадсько-політичному житті давно привернуло увагу дослідників. На даний момент проблема представництва жінок в структурах влади є однією з ключових у політичній
теорії та практиці розвинених країн. Відмінність жіночого політичного лідерства від чоловічого найбільш яскраво спостерігається в сфері соціальної політики та міжнародних відносинах.
Жінки, які прагнуть до участі в процесі прийняття рішень в
області законодавчої влади, стикаються з багатьма перешкодами. Це традиції, забобони, культура суспільства, стереотипи по
відношенню до жінок-політиків, відсутність довіри до влади в
цілому, і недооцінка самими жінками політичної діяльності, незнання жінками каналів впливу, слабка економічна незалежність,
неадекватний тип освіти, недостатня політична підготовка і віддаленість жінок від партійних політичних структур.
Зростання політичної сили жінок не є рівномірним. Деякі
жінки мають більший вплив ніж інші, як всередині, так і між
країнами. Чоловіки продовжують домінувати в деяких секторах і
найпотужніших позиціях в суспільстві.
Жінки на владних посадах можуть не відстоювати гендерну
рівність: жінки та їх інтереси різноманітні.
Міжнародна спільнота може краще підтримувати політичне
лідерство жінок, інвестуючи кошти в освіту; орієнтація на політичні системи, а не лише вибори;
Як жінки можуть подолати ці перешкоди, і які найбільш ефективні методи підвищення рівня їхньої участі в процесі прийняття
рішень ? Це жіночий рух, залучення в інші суспільно-політичні
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рухи, участь в неурядових організаціях і політичних партіях (в
тому числі жіночих). Це налагодження зв’язків між неформальними політичними рухами і офіційними політичними структурами, а також ефективні методи роботи із засобами масової інформації, активне використання засобів електронних комунікацій,
Інтернету і незалежних видавництв. Нарешті, потрібна робота по
освіті жінок і підготовці жінок-лідерів.
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НАСЛІДКИ «BREXIT» ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Проведення референдуму щодо виходу Великобританії з
ЄС стало серйозним викликом для обох сторін. Cлід визнати,
що Велика Британія з самого початку перебування в ЄС була
зацікавлена в участі в Єдиному внутрішньому ринку об’єднання і
розглядала свою співпрацю з Європою в повній мірі, саме в цьому
інтеграційному проекті. Вихід зі складу ЄС може викликати
складні політичні наслідки як для Великобританії так і для самого
ЄС.
Перший етап негайних наслідків Brexit для Лондонавиключення Британії з Європарламенту, Ради ЄС та всіх інших
політичних органів Євросоюзу.
Втрата британських голосів може надати чималий вплив на
те, які рішення тепер будуть підтримані в Євросоюзі. Особливо
це стосується Ради ЄС, де рішення приймає кваліфікована
більшість, однак заблокувати будь-яке з них можуть чотири
члени Ради, що представляють як мінімум 35% населення ЄС. У
багатьох випадках Британія так і робила разом з іншими своїми
союзниками (найчастіше серед них були Німеччина, Ірландія,
Нідерланди, а також країни Скандинавії та Балтії). [1]
Великобританія була зобов’язана дотримуватися одного з
чотирьох базових принципів ЄС - свободи пересування робочої
сили. І хоча країна не входить до Шенгенської зони і завжди
мала власний візовий режим, громадяни країн ЄС і Європейської
економічної зони могли відносно вільно жити і працювати в
Британії.
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Brexit змінив цю реальність. Міграція потрапляє в поле
британського законодавства. Уряд Терези Мей, і кабінет
Бориса Джонсона декларують схожу мету: обмежити приплив
некваліфікованих мігрантів з країн ЄС [2].
Brexit ускладнює міжнародне співробітництво в боротьбі
з тероризмом і пошуку злочинців. Надалі Британії доведеться
окремо домовлятися про те, як налагоджувати співпрацю з ЄС
в області безпеки. Про це ще в 2018 році попереджав Мішель
Барньє, головний парламентер про Brexit від Брюсселя. «Якщо
ви залишаєте цю екосистему [ЄС], ви втрачаєте переваги такого
співробітництва. Ви третя країна, тому що ви так вирішили. І вам
ще попереду.
Британські суди візьмуть верх над європейським
законодавством. План виходу Британії з ЄС, який розробив уряд
Бориса Джонсона, передбачає, що британські суди зможуть
переглядати вже діючі норми європейського законодавства.
Таке право вони отримають з початку 2021 року, тобто, після
закінчення перехідного пост-Brexit періоду [4].
До кінця 2020 року - Британії належить укласти нові торгові
угоди з ЄС, США і багатьма іншими країнами. Поки ж вона
залишатиметься частиною єдиного європейського ринку і
митного союзу ЄС, що дозволяє безмитний товарообіг.
Подальше майбутнє британських товарів, як і європейського
експорту до Сполученого Королівства, буде залежати від того, чи
вдасться Лондону і Брюсселю домовитися про безмитну торгівлю.
Якщо такі переговори проваляться і Британія введе мита на
товари з ЄС, вони в сумі можуть досягати 5 млрд євро щорічно.
Якщо торговельні переговори проваляться, мита можуть охопити
90% обсягу британського експорту в ЄС в грошовому обчисленні.
Якщо ж Лондон і Брюссель зовсім не зможуть укласти угоду,
то їм доведеться торгувати за правилами Світової організації
торгівлі, що аналітики називають економічним шоком для обох
сторін.
При цьому президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен вже
попередила, що до кінця 2020 року укласти всеосяжну угоду з
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Лондоном про торгівлю буде «по суті неможливо» [5].
Питання Північної Ірландії залишається одним з
найскладніших в переговорах Британії та ЄС. Дилема полягає в
узгодженні виходу цієї частини Сполученого Королівства з ЄС,
і в той же час не допущення появи «жорсткого кордону» між
Ірландією (членом ЄС) і Північною Ірландією.
Уряд Джонсона домовився з Брюсселем про те, що після
Brexit між двома частинами Ірландії не виникне нових додаткових
перевірок. Для цього на території Північної Ірландії залишаться
в силі європейські норми контролю сільськогосподарських і
промислових товарів, а в іншій частині Великобританії - ні.
Крім того, Британія вийде з митного союзу ЄС, проте Північна
Ірландія продовжить застосовувати європейський митний кодекс
ЄС в своїх портах [6].
Вихід Великої Британії зі складу ЄС змінює існуючі реалії
міжнародних відносин ХХІ століття та вносить суттєві корективи
в зовнішню політику як Сполученого Королівства, так і країн
Європи.
Після виходу Великої Британії, яка є одним з політичних та
економічних лідерів об’єднання, ЄС очікуватимуть докорінні
зміни, в першу чергу, в його організації та політиці. Найбільшою
загрозою, яка виникає внаслідок сецесії Британії, є можливий
розпад об’єднання. Новітні геополітичні та геоекономічні процеси,
що відбуваються на європейському континенті «змотивували»
лідерів ЄС до пошуку рішень у подоланні глобальних викликів,
які стають більш, ніж очевидними.
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ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ
Мiжнapoднa opгaнiзaцiя - цe cтaбiльний iнcтитут
бaгaтocтopoннiх мiжнapoдних вiднocин, який cтвopюєтьcя,
щoнaймeншe, тpьoмa cтopoнaми (дepжaвaми) i мaє пoгoджeнi
учacникaми цiлi, кoмпeтeнцiю тa cвoї пocтiйнi opгaни, a тaкoж
iншi cпeцифiчнi пoлiтикo-opгaнiзaцiйнi нopми (cтaтут, пpoцeдуpa,
члeнcтвo, пopядoк пpийняття piшeнь).
Мiжнapoднi aвiaцiйнi opгaнiзaцiї вiднocятьcя дo тpaнcпopтних
мiжнapoдних opгaнiзaцiй, ocкiльки oхoплюють питaння poзвитку
тpaнcпopту у cфepi peгулювaння, зaбeзпeчeння тa poзвитку
aвiaцiйнoгo cпoлучeння.
Eфeктивнe peгулювaння пoвiтpяних пepeвeзeнь cтaлo
мoжливим caмe зaвдяки дiяльнocтi мiжнapoдних aвiaцiйних
opгaнiзaцiй. В aвiaцiйній галузі вoни викoнують poль iнcтитутiв,
щo кoopдинують дiяльнicть aepoпopтiв, aвiaкoмпaнiй, авіаційних
адміністрацій, авіаційних підприємств, центрів управління
повітряним рухом для дocягнeння cпiльнoї мeти. Cучacнi пpoцecи
мiжнapoднoгo життя у зaзнaчeнiй гaлузi хapaктepизуютьcя
пoєднaнням двoх тeндeнцiй: з oднoгo бoку - виcтупaє зpocтaючa
poль дepжaв, a з iншoгo – мiжнapoдних opгaнiзaцiй у cвiтoвiй
cиcтeмi. Oкpiм цьoгo, cучacний пepioд poзвитку вiднocин у
пoвiтpянiй гaлузi, як i в iнших cфepaх мiжнapoдних вiднocин,
хapaктepизуєтьcя знaчним збiльшeнням чиceльнocтi мiжнapoдних
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opгaнiзaцiй – як мiжуpядoвих (мiждepжaвних), тaк i нeуpядoвих.
Пpи цьoму динaмiкa збiльшeння кiлькocтi iнтeгpaцiйних
утвopeнь cвiдчить пpo piзкe зpocтaння poлi таких opгaнiзaцiй у
мiжнapoдних вiднocинaх.
Мiжнapoднa opгaнiзaцiя цивiльнoї aвiaцiї (International Civil
Aviation Organization– ICAO) – зacнoвaнa вiдпoвiднo дo Чикaзькoї
кoнвeнцiї пpo цивiльну aвiaцiю 1944 poку, є cпeцiaлiзoвaнoю
уcтaнoвoю OOН, щo зaймaєтьcя opгaнiзaцiєю i кoopдинaцiєю
мiжнapoднoгo cпiвpoбiтництвa дepжaв у вciх acпeктaх дiяльнocтi
цивiльнoї aвiaцiї.
Чиказька конвенція про цивільну авіацію - це основний
документ міжнародного права, що контролює цивільні
авіаперевезення, здійснювані правовим чином на це державою, її
національними авіапідприємствами для перевезення пасажирів,
багажу, вантажів та пошти за встановлену заздалегідь плату.
Також конвенція стала базою нової галузі міжнародного права , а
саме міжнародного повітряного права.
Учacникaми ICAO є бiля 190 авіаційних дepжaв, у тому
числі на основі правонаступництва - й Україна. Штаб - квартира
організації розташована в Монреалі, Канада.
Активна діяльність ICAO розпочалася 4 квітня 1947 року,
одразу ж в силу вступила Чиказька конвенція. Цілі і завдання
ICAO визначені в 44 статті конвенції, зокрема найголовніші із них:
гарантувати безпечний і упорядкований розвиток міжнародної
цивільної авіації в усьому світі; сприяти безпеці польотів у
міжнародній аеронавігації.
Міжнародна організація цивільної авіації займається
затвердженням світових стандартів та висуванням рекомендацій
в області авіаконструювання, також регламентує роботу пілотів
та екіпажів, диспетчерів та працівників аеропортів, стежить за
виконанням техніки безпеки. Авіаційний орган при ООН прагне
поліпшити рух мандрівників за рахунок стандартизації процедур
на митниці, вдосконалення санітарного та міграційного контролю.
Основними напрямками діяльності Міжнародної організації
цивільної авіації є:
технічний напрямок - це розробка та вдосконалення
стандартів, які застосовуються у міжнародній цивільній авіації;
економічний напрямок - це дослідження міжнародних
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пасажирських, вантажних перевезень та вироблення рекомендацій
з питань зборів за користування аеропортами, порядку
встановлення тарифів, що застосовуються на міжнародних
лініях; також надання регулярної технічної допомоги країнам,
що розвиваються, у створенні власних систем внутрішніх та
міжнародних повітряних перевезень;
правовий напрямок - це в свою чергу, розробка проектів,
стандартів, рекомендацій, нових документів з міжнародного
повітряного права.
Для здійснення оперативної діяльності в різних регіонах
світу Міжнародна організація цивільної авіації налічує сім
регіональних бюро, а саме: в Європі - Париж (Франція); на
Середньому та Близькому Сході і в Північній Африці - Каїр
(Єгипет); в Західній Африці - Дакар (Сенегал); Східній Африці
- Найробі (Кенія); на Далекому Сході; Південно-Східної Азії
і на Тихому океані - Бангкок (Таїланд); в Південній Америці Ліма (Перу); Північній Америці і Карибському басейні - Мехіко
(Мексика). Вищий орган - Асамблея з представництвом усіх
членів ICAO.
Виконавчий орган ICAO - Рада, є постійним органом ICAO,
підзвітною Асамблеї, що керується Президентом. Приємно
зазначити, що в травні 2018 Україну з офіційним візитом відвідав
Президент Ради Міжнародної організації цивільної авіації
Олумуіва Бенард Аліу. Візит передбачав зустріч з керівництвом
країни, а також відвідання авіаційних підприємств України та
Almamater Президента – Національного авіаційного університету.
Президента супроводжував регіональний директор Європейського
та Північноатлантичного офісів ІКАО Луіш Фонсека ді Алмейда.
Візит Президента найвпливовішої міжнародної авіаційної
організації до України – важлива подія в житті країни і ще одне
свідчення визнання її на міжнародній арені.
Eкcпepти з бeзпeки організації ICAO пocтiйнo шукaють
шляхи пiдвищeння бeзпeки пoльoтiв, щoб зaбeзпeчити пoдaльшe
знижeння кiлькocтi aвiaкaтacтpoф у світі. Нa тлi cкopoчeння
чиcлa aвiaцiйних пoдiй внacлiдoк мeхaнiчних нeпoлaдoк в
ocтaннi poки cтaлa пpидiлятиcя пiдвищeнa увaгa людcьким
фaктopaм, якi cпpияють виникнeнню aвapiй тa кaтacтpoф. Oдним
з тaких фaктopiв, який викликaє пocилeний iнтepec фaхiвцiв, є
кoмунiкaцiя.
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Мiжнapoднa opгaнiзaцiя цивiльнoї aвiaцiї вивчилa пoнaд
28000 нeбeзпeчних cитуaцiй з пoвiтpяними cудaми i виявилa,
щo в бiльш нiж 70% вiдcoткaх пpичин був нeдocтaтнiй piвeнь
aнглiйcькoї мoви пpи paдiooбмiнi.
Пoчинaючи з 1998p., Acaмблeя ICAO пoчaлa poбoту нaд
cтвopeнням peзoлюцiї (Peзoлюцiя 36-ї ceciї Acaмблeї ICAO), якa
в мaйбутньoму cтaлa пoвнoцiнним Cтaндapтoм. Викopиcтaння
цьoгo Cтaндapту дoзвoлилo cкopoтити кiлькicть нeбeзпeчних
aвiaцiйних cитуaцiй. З бepeзня 2008 poку ICAO впpoвaджує
нoвi нopмaтиви щoдo знaння пpoфeciйнoї aнглiйcькoї мoви для
льoтнoгo cклaду пoвiтpяних cудeн нa тaк звaнoму чeтвepтoму
piвнi.
25-27 бepeзня 2013 poку в Мoнpeaлi, з iнiцiaтиви Мiжнapoднoї
opгaнiзaцiї цивiльнoї aвiaцiї ICAO, пpoйшoв мiжнapoдний
ceмiнap Language Proficiency Requirements (LPRs) Technical
Seminar, в якoму бpaли учacть уci зaцiкaвлeнi cтopoни пpoцecу
зaпpoвaджeння вимoг ICAO щoдo вивчeння пpoфeciйнoї
aнглiйcькoї мoви. Cepeд них були пpeдcтaвники i з Укpaїни.
Нинi в Києвi функцioнують двa Євpoпeйcьких peгioнaльних
нaвчaльних цeнтpи ICAO:
- Цeнтp з aвiaцiйнoї бeзпeки (нa бaзi ДМA «Бopиcпiль» тa
Нaцioнaльнoгo aвiaцiйнoгo унiвepcитeту) - з 1996 poку;
- Цeнтp з пiдгoтoвки дepжaвних iнcпeктopiв з бeзпeки
пoльoтiв тa дepжaвних iнcпeктopiв з питaнь льoтнoї пpидaтнocтi
цивiльних пoвiтpяних cудeн (нa бaзi Нaцioнaльнoгo aвiaцiйнoгo
унiвepcитeту) - з 2001 poку.
Пepшi кoнтaкти Нaцioнaльнoгo aвiaцiйнoгo унiвepcитeту
з ICAO poзпoчaлиcь щe у 80-тi poки, кoли нa бaзi НAУ були
пpoвeдeнi ceмiнapи тa poбoчi зуcтpiчi пiд eгiдoю цiєї opгaнiзaцiї.
Унiвepcитeт бpaв учacть у викoнaннi пpoгpaм ICAO: нaвчaння
cпeцiaлicтiв, пepeпiдгoтoвкa вiйcькoвих пiлoтiв, poзpoбкa тa
пepeклaд мaтepiaлiв ICAO.
Cвiдчeнням aвтopитeту тa мiжнapoднoгo визнaння
внecку Нaцioнaльнoгo aвiaцiйнoгo унiвepcитeту в poзвитoк
aвiaцiйнoї нaуки i тeхнiки, пiдгoтoвку тa пepeпiдгoтoвку
виcoкoквaлiфiкoвaних aвiaцiйних cпeцiaлicтiв для бiльш нiж
100 кpaїн cвiту cтaлo вiдкpиття у 1996 poцi Євpoпeйcькoгo
peгioнaльнoгo нaвчaльнoгo цeнтpу ICAO з aвiaцiйнoї бeзпeки.
Цeнтp oтpимaв мiжнapoдний cepтифiкaт нa пpaвo нaвчaння
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уciх кaтeгopiй пpaцiвникiв aвiaцiйних пiдпpиємcтв з aвiaцiйнoї
бeзпeки.
У 2002 poцi в Національному авіаційному університеті булo
вiдкpитo Євpoпeйcький peгioнaльний нaвчaльний цeнтp ICAO з
пiдгoтoвки дepжaвних iнcпeктopiв з бeзпeки пoльoтiв тa льoтнoї
пpидaтнocтi пoвiтpяних cудeн.
Oбидвa цeнтpи пpaцюють зa мeтoдoлoгiєю TRAINAIR,
викopиcтoвуючи Cтaндapти тa Peкoмeндoвaнi пpaктики IКAO.
Нaвчaння cлухaчiв здiйcнюєтьcя зa мoдульнoю cиcтeмoю
Заняття в центрах проводяться англійською і російською мовами,
які є офіційними мовами ІCАО, як в Укpaїнi тaк i в iнших
кpaїнaх. Зaняття пpoвoдять виcoкoквaлiфiкoвaнi iнcтpуктopи,
cepтифiкoвaнi opгaнiзaцiєю ICAO.
У 2003 poцi пpи Нaцioнaльнoму aвiaцiйнoму унiвepcитeтi
cтвopeнo Iнcтитут ICAO з мeтoю зaбeзпeчeння кoopдинaцiї
пiдгoтoвки тa пepeпiдгoтoвки cпeцiaлicтiв в cфepi бeзпeки
aвiaцiї. Дo cклaду iнcтитуту увiйшли Євpoпeйcький peгioнaльний
нaвчaльний цeнтp ICAO з aвiaцiйнoї бeзпeки, Євpoпeйcький
peгioнaльний нaвчaльний цeнтp ICAO з пiдгoтoвки дepжaвних
iнcпeктopiв з бeзпeки пoльoтiв тa льoтнoї пpидaтнocтi пoвiтpяних
cудeн, кaфeдpa ICAO i Нaцioнaльнi нaвчaльнi цeнтpи. Cepeд них
– цeнтp з упpaвлiння бeзпeкoю aвiaцiї, цeнтp з poзcлiдувaння
тa пoпepeджeння aвiaцiйних пoдiй, цeнтp з дepжaвнoгo
peгулювaння дiяльнocтi цивiльнoї aвiaцiї, цeнтp з Aviation
English. Кepiвникoм Iнcтитуту ICAO є Cуcлoвa Гaлинa Aндpiївнa,
пpoфecop Нaцioнaльнoгo aвiaцiйнoгo унiвepcитeту, експерт
ICAO, Зacлужeний дiяч ocвiти Укpaїни, Пoчecний пpoфecop
Хaнкукcькoгo aвiaцiйнoгo унiвepcитeту (Пiвдeннa Кopeя), тa
Вiльнюcькoгo тeхнoлoгiчнoгo унiвepcитeту (Литвa), почесний
член музею авіації та космонавтики США.
Нaвчaння здiйcнюєтьcя для гpoмaдян Укpaїни тa iнoзeмних
гpoмaдян Cхiднoєвpoпeйcькoгo peгioну зa пpoгpaмними куpcaми
ICAO з видaчeю cepтифiкaтiв ICAO.
З 2003 року понад 19000 працівників авіаційних адміністрацій,
авіакомпаній, аеропортів, авіаційних підприємств, аероклубів
та авіаційних навчальних закладів з України та 77 країн світу
пройшли підготовку та перепідготовку в навчальних центрах
Інституту ІCАО Національного авіаційного університету.
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ВИХІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ З ЄС: РЕАЛЬНІСТЬ І
ПРОГНОЗИ
Постановка і актуальність проблеми. 23 червня 2016 р. на
території Сполученого Королівства пройшов консультативний
референдум щодо членства Великої Британії в Європейського
Союзу. Несподівано для всіх, противники перемогли: 51,9 %
проти 48,1 %. Лондон, Шотландія і Північна Ірландія в більшості
віддали свої голоси за те, щоб залишитися в ЄС, Англія поза
межами столиці й Уельс – за те, щоб піти [1].
Згідно ст. 50 Лісабонського договору про входження в
Європейський Союз, будь-яка держава-член може вирішити вийти
з Союзу згідно до своїх конституційних вимог. Саме на основі цієї
норми, що вперше була передбачена (ст.49 А) [2], і було розпочато
процес, що дістав назву Brexit – один із найбільш показових
проявів загострення протиріч серед прихильників і противників
економічної інтеграції в різних сферах суспільства. Цей процес
ґрунтувався на результатах консультативного референдуму 23
червня 2016 р., коли 51,9 % тих, хто проголосував, підтримали
вихід. Референдум розколов усе суспільство, породив гострі
розбіжності та внутрішньополітичну нестабільність (повязані з
наростанням євроскептицизму ще на рубежі ХХ–ХХІ ст. [3: 25]),
які збереглися, незважаючи на формальне завершення процесу
виходу Великої Британії з ЄС (Brexit) 31 січня 2020 р.
Наукова новизна дослідження. Досліженням питання участі
Великої Британії в євроінтеграційних процесах та виявленні
основних розбіжностей між Британією та Європейським Союзом
присвятили свої праці зарубіжні й українські науковці Р. Айзіг,
І. Бонтуш, Ю. Борка, О. Бруслик, А. Грубінко, Д. Дайнен,
М. Емерсон, Л. Зідентоп, М. Леонард, М. Полак, В. Крушинський,
О. Олійник, Ю. Шишкова та інші. Водночас, комплексне
вивчення проблеми Брекзиту та впливу виходу Великої Британії
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з ЄС на перспективи як самого Сполученого Королівства, так
загальноєвропейського інтеграційного обєднання, становлять
величезний науковий інтерес з точки зору теоретичного
узагальнення і прикладного значення.
Основне завдання дослідження. Метою роботи є визначення
теоретичних засад, практичних дій євроінтеграційного розвитку
Великої Британії в контексті виявлення проблем взаємодії з
Європейським Союзом, загальний аналіз причин та можливих
наслідків виходу Великої Британії з Європейського Союзу, а
також окреслення перспективи майбутнього розвитку відносин
між обома сторонами.
Виклад розв’язання поставленого завдання. Після кількох
відтермінувань дати виходу Великої Британії з ЄС, 23 січня
2020 р. Палата лордів схвалила угоду про Brexit, що дозволяло
Сполученому Королівству покинути ЄС 31 січня. Документ
набув чинності після підписання королевою Єлизаветою II.
Також 24 січня голова Європейської ради Шарль Мішель і голова
Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен підписали в Брюсселі
цю угоду. Ратифікацію документа в Європейському парламенті
було заплановано на 29 січня [4]. Того дня Європейський парламент
ратифікував угоду по Brexit і Велика Британія завершила своє
членство у ЄС вже 31 січня 2020 р.
Дослідження процесу підготовки до Brexit упродовж 23
червня 2016 – 31 січня 2020 рр., варто зазначити, що Велика
Британія вже зазнала негативних наслідків від втілення в життя
ідеї виходу з ЄС. Вони, своєю чергою, потягнуть за собою й інші
наслідки, які вплинуть на позицію Сполученого Королівства в
багатосторонніх інститутах.
1. Фінансовий крах. Починаючи з 2016 р. фунт стрімко
опустився до свого 30-річного мінімуму. Подібні дії після Brexit
можуть потягнути за собою відчутний обвал біржового індексу
країни. Лондон може втратити статус головного фінансового
центру Європи, а суттєва частина фінансових операцій буде
перенесена в інші грошові столиці світу для більшої надійності
[5: 24].
2. Безробіття. Робоче майбутнє Великої Британії залежить,
зокрема, від іноземних компаній – чи захочуть вони залишатися
в неєвропейській Британії або ж згорнуть свої філії до кращих
часів, а також від того, чи зможуть британці сформувати всередині
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країни необхідну кількість робочих місць без сторонньої
підтримки.
3. Знецінення майна. Протягом багатьох років Лондон
впевнено посідає перші позиції в рейтингах найдорожчої
нерухомості в світі поряд з пентхаузами Нью-Йорка, Монако
і ОАЕ. Фінансова криза в країні після Brexit може відбитися на
нерухомості істотним знеціненням, від чого всі вкладення стануть
невигідними і непрестижними.
4. Відхід з системи торгівлі. Залишаючи Євросоюз, Велика
Британія позбавляється найбільшого ринку міжнародної торгівлі.
Це означає, що на проведення торговельних операцій з країнами
ЄС Британії доведеться сплачувати мита. Все це – додаткові
фінансові втрати для підприємців. Врятувати ситуацію зможе хіба
що укладення нового договору про вільну торгівлю, що станеться
далеко не відразу.
5. Референдум у Шотландії та Північній Ірландії. Шотландія,
мешканці якої переважно виступають за ЄС, вже заявила, що у
випадку, якщо Велика Британія таки вирішить відокремитися
від Європи, вони подумають про те, щоб, своєю чергою,
відокремитися від Великої Британії [6]. Таким чином, у
Сполученому Королівстві, на майбутнє, можливий ще один
референдум за незалежність Шотландії.
6. Бюрократичний хаос. Членство в ЄС дало Британії
і британцям право вільного пересування, проживання та
працевлаштування в сусідніх державах. Радикально налаштовані
прихильники відʼєднання погрожують вигнати з Туманного
Альбіону численних мігрантів з інших держав.
7. Правова сфера. Хоча Закон про скасування дії договору про
Європейські співтовариства на всій території Великої Британії,
прийнятий Парламентом 15 травня 2018 р., на перших порах
передбачає повну адаптацію правових норм та існуючого, на момент
виходу, законодавства у чинному британському законодавстві,
подальша доля прямої дії, а також судової інтерпретації правових
норм ЄС у різних правових сферах і юрисдикціях Сполученого
Королівства, залишається під питанням.
8. Статус в багатосторонніх інститутах на прикладі СОТ.
Вихід Великої Британії з ЄС спричинить за собою істотні наслідки
в сфері міжнародної торгівлі. Зокрема, це торкнеться участь
країни в багатосторонній торговельній системі в рамках СОТ,
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членство в якій обумовлено її знаходженням в складі ЄС. Велику
Британію чекає тривала процедура переговорів з приводу нової
конфігурації її членства в СОТ з усіма учасниками організації.
Держава втратить доступ на ринки 58 країн у рамках 36 торгових
угод, буде змушена підвищити тарифи на імпорт з цих держав, у
свою чергу зіткнувшись з підвищенням тарифів на свої товари за
кордоном [7].
9. Роль в міжнародних фінансових інститутах на прикладі
Ради Безпеки ООН. Велика Британія, швидше за все, збереже
своє місце в Раді Безпеки ООН, навіть якщо Шотландія і
Північна Ірландія вийдуть з складу Сполученого Королівства.
Безумовно, може виникнути питання про легітимність її членства
в Раді Безпеки, оскільки дане членство належить Сполученому
Королівству.
Щодо наслідків для самого Європейського Союзу, то Brexit став
свідченням значної економічної та соціально-політичної кризи,
яка в останні роки охопила майже всі сфери життєдіяльності, що
ставить під сумнів доцільність та саму цінність інтеграційних
процесівв Європі. В окремих країнах ЄС останнім часом активно
почали розповсюджуватись дезінтеграційні гасла, що підривають
солідарність країн ЄС, їхню готовність до узгоджених політичних
дій. Тобто, найбільша загроза для ЄС вбачається в тому, що Brexit
може спровокувати аналогічні дезінтеграційні процеси в інших
європейських країнах.
З точки зору перспективи напрямів подальшої співраці між
Великою Британією та ЄС після Brexit, то проект угоди про
вихід передбачає перехідний період, що триватиме з 31 січня
2020 до 31 грудня 2021 рр. Під час перехідного періоду буде, як
і раніше, застосовуватися право ЄС, але й будуть певні винятки:
наприклад, Велика Британія більше не братиме участь у процесі
прийняття рішень ЄС, а також не зможе голосувати на виборах
до Європейського парламенту. Під час перехідного періоду вона
буде, як і раніше, частиною митного союзу і єдиного ринку ЄС,
а також слідуватиме торговельній політиці та застосовуватиме
митні тарифи ЄС.
Безумовно, проблемою основних переговорів щодо
майбутньої співпраці стало обговорення фінансових зобов’язань,
взятих Великою Британією в рамках ЄС. Неготовність платити 60
млрд євро (сума компенсації, яку прагнув отримати ЄС) викликала
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незадоволення з боку Лондону та затягування прийняття рішення
першого етапу (Велика Британія називала суму в 20 млрд євро).
В результаті на заключному раунді переговорів сторони узгодили
виплати в сумі від 40–44 млрд євро.
Сполучене Королівство та ЄС досягли угоди щодо ірландського
питання. Стосовно переговорів про статус ірландського кордону
після виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу
премʼєр-міністр Великої Британії Б. Джонсон пішов на поступки
за угодою про Brexit. Згідно домовленостям, вниз по Ірландському
морю буде проходити митний кордон. Пропозиція передбачає,
що Північна Ірландія як і раніше буде де-юре перебувати в
митній системі Великої Британії, але фактично в ЄС. Також,
згідно домовленостям, Ірландська Республіка відмовляється
від посягань на Північну Ірландію, а Британія, в свою чергу,
погоджується на вільне переміщення товарів, послуг і громадян
через кордон протяжністю 360 км (тобто після Brexit кордони між
двома частинами Ірландії будуть відкритими), а також відновить
автономію Північної Ірландії у складі Великої Британії, фактично
скасовану в 1972 р.
Громадянам ЄС, що проживають на території Великої
Британії, отримають дворічний пільговий період для подачі
заяви з врегулювання їхнього статусу у країні після Brexit. Також
були зафіксовані домовленості з додаткових питань переговорів,
зокрема таких, як вихід Великої Британії з Європейського
агентства з атомної енергії (Євроатом), співпраця в цивільних
і торговельних сферах, поліцейське співробітництво щодо
кримінальних питань.
Проект політичної декларації, який ЄС і Велика Британія
підписали разом із угодою про Brexit, передбачає збереження
партнерства сторін на основі спільних цінностей після виходу
Сполученого Королівства з ЄС. Одночасно, повинні бути
забезпечені британський суверенітет і захист внутрішнього ринку
Сполученого Королества при повазі результатів референдуму
2016 р., незалежної торгової політики і припинення вільного
пересування людей між ЄС і Великою Британією. Сторони
також зобовʼязуються співпрацювати одна з одною, а також із
США і НАТО для зміцнення міжнародної безпеки, запобігання
конфліктам і захисту своїх громадян від різних загроз. З-поміж
цих загроз згадуються тероризм і нелегальна міграція. Особливу
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увагу сторони приділили продовженню співпраці у сферах
безпеки і оборони та в космічній галузі.
Зважаючи на перебіг подій у питанні, щодо процедури Brexit,
досить актуальним є надання прогнозу, щодо розвитку майбутніх
відносини між Великою Британією та ЄС.
1. Зростання економіки Великої Британії. Незважаючи на
те, що вона вже зазнала негативного спаду, зміна цієї тенденції
є цілком реальною. По-перше, необхідністю є вирішення
регуляторних питань для бізнесу, які виникнуть після виходу з
ЄС. По-друге, розробкою нової угоди з ключовими торговими
партнерами, перш за все з Євросоюзом (адже станом на 2014 р.
саме на нього припадало понад 60 % торгівлі Великої Британії).
По-третє, зміною міграційної політики щодо інших країн. Перш
за все мова йде про мігрантів із країн ЄС. Врешті, ще одним
аспектом є зменшення сплати до бюджету ЄС щорічних членських
внесків, що нині становлять 13 млрд фунтів стерлінгів щорічно.
2. Складний перехідний період орієнтовно до кінця 2020
р. Зважаючи на низку наслідків, які спіткали Велику Британію
протягом кількох років, країна може почати переживати складний
перехідний період економічної нестабільності та більш тривалого
узгодження нових торгових відносин з ЄС. З огляду на те, що
фунт стерлінгів вже почав падати, така нестабільність відлякує
інвесторів, яких Велика Британія приваблювала, зокрема, завдяки
можливість вільного доступу до спільного ринку ЄС. Припиняться
темпи зростання ВВП, почнеться незначне зростання безробіття,
також можуть постраждати фармацевтична й автомобільна галузі,
які є залежними від європейського регулювання. Крім цього, може
відбутися незначне падіння цін на ринку нерухомості. У цьому
випадку, на час перехідного періоду Великій Британії доведеться
змістити торгові акценти з ЄС на інші регіональні світові центри.
Висновок. Загалом, наукове дослідження процесу, наслідків
і перспектив Brexit дозволяє дозволяє констатувати, що кожен з
наведених базових варіантів розвитку подій є цілком реальним.
У залежності від того, як Велика Британія та Європейський
Союз зможуть налагодити напрями співпраці під час перехідного
періоду, буде залежати майбутнє розвитку співробітництва між
ними і місця обох сторін у європейських і світових міжнародних
відносинах.
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НЕЙРОМЕРЕЖІ ТА ЇХНЄ ВИКОРИСТАННЯ У СФЕРІ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Сам термін нейронна мережа було запропоновано ще в 1943
році вченими Макколаком та Пітсом. Це сукупність штучних
спрощених нейронів. Першим ж пристроєм, який принципом
роботи нагадував роботу нейромережі, стала машина Алана
Тьюрінга. В 1975 році було розроблено когнітрон, який став
одним з перших багатошарових нейронних мереж. У 1954 році
відбувається перше практичне використання нейронних мереж
в роботі ЕОМ. У 1958 році Франком Розенблатом розроблено
алгоритм розпізнавання образів і математичну анотацію до
нього. У 1960-х роках інтерес до розробки нейронних мереж
трохи згас через слабкі потужності комп’ютерів того часу. І знову
відродився вже в 1980-х роках, саме в цей період з’являється
система з механізмом зворотного зв’язку, розробляються
алгоритми самонавчання. До 2000 року потужності комп’ютерів
зросли настільки, що змогли втілити найсміливіші мрії вчених
минулого. У цей час з’являються програми розпізнавання голосу,
комп’ютерного зору та багато іншого.
Можна з легкістю розібратися з принципом роботи
нейромереж, якщо знати основи роботи нейронів мозку. Наш
мозок – це приблизно 86 мільярдів нейронів, зв›язки між
якими простягаються в усіх напрямках, утворюють надскладну
мережу, яка, власне, і формує свідомість. Нейромережі здатні
діагностувати в людини рак з точністю на 90%, провести
діагностику загалом, розпізнавати обличчя, почерк, малюнки,
музику та багато чого іншого. Нейронна мережа- дивовижна річ,
багато вчених вважає, що саме завдяки ним, машинам зі штучним
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інтелектом, який не тільки вчить, а й сам навчається і може в
певному значенні “мислити”, зможе призвести до захоплення
планети за класикою фантастичних фільмів про роботів. Не
зважаючи на те, що практично будь-яка сучасна людина може
взаємодіяти з нейромережами, дехто має менш глобальні плани,
ніж захоплення світу.
Область застосування штучних нейронних мереж з кожним
роком все більш розширюється, на сьогоднішній день вони
використовуються в таких сферах як: машинне навчання
(machine learning), що представляє собою різновид штучного
інтелекту. В наш час машинне навчання активно впроваджують
пошукові системи Гугл, Яндекс, Бінг, Байду. Так на основі
мільйонів пошукових запитів, які всі ми кожен день вводимо
в Гуглі, їх алгоритми навчаються показувати нам найбільш
релевантну вибірку, щоб ми могли знайти саме те, що шукаємо.
В роботехніці нейронні мережі використовуються у виробленні
чисельних алгоритмів для залізних «мізків» роботів. Архітектори
комп’ютерних систем користуються нейронними мережами для
вирішення проблеми паралельних обчислень. За допомогою
нейронних мереж математики можуть вирішувати різні складні
математичні задачі.
Під штучними нейронними мережами прийнято розуміти
обчислювальні системи, які мають здібності до самонавчання,
поступового підвищення своєї продуктивності. Основними
елементами структури нейронної мережі є:
штучні нейрони, що представляють собою елементарні,
пов’язані між собою одиниці;
синапс – це з’єднання, що використовується для відправкиотримання інформації між нейронами;
сигнал – власне інформація, що підлягає передачі.
Жодна область діяльності людини на сьогоднішній день
не обходиться без сучасних інформаційних технологій.
Особливу увагу заслуговує використання нейронних мереж,
які дозволяють вирішувати завдання із часто змінюваними
умовами для прийняття рішення, особливо це важливо для
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міжнародних відносин. Використання нейронних мереж є одним
із перспективних кількісних методів прогнозування. Передбачає
застосування отриманих знань та навиків для отримання
прогнозів у міжнародних відносинах. Перспективою розвитку
міжнародних відносин є розробка комплексної стратегії аналізу
та прогнозування, яка забезпечує збільшення ефективності
міжнародних операцій. Успішно використовуються вони в оцінці
кредитоспроможності фізичної особи за допомогою нейронних
мереж. Основні фактори, що обумовлюють кредитоспроможність:
вік, освіта, площа квартири, наявність автомобіля, тривалість
проживання в даному регіоні. Необхідна також статистика
повернень або не повернень взятих кредитів. Наприклад, перед
більшістю торговельних фірм стоїть завдання оптимізації
складських запасів, для вирішення якої потрібно знати, що й
скільки повинно бути продано через тиждень, місяць, завдання
прогнозування вартості акцій підприємства і т.і.
Велике значення нейромережі відіграють в роботі
міжнародних валютних ринків. В даний час багато зарубіжних
дослідницьких центрів і фінансових установ проводять роботи
по дослідженню і застосуванню нейромережевої технології для
вирішення завдань економічного прогнозу. Новинкою в цих
областях слід вважати новий напрям в аналізі і прогнозі на основі
нейромережевих моделей, що враховують кореляцію економічних
тимчасових рядів з географічною і демографічною статистикою.
Найбільший інтерес зі всіх цих областей, де застосовуються
нейронні мережі, представляють для більшості споживачів
нейромережевих гібридних систем прогнозування і прогноз
економічних тимчасових рядів (курсів валют, акцій, страховок)
і обробка рукописних документів та створення систем штучного
інтелекту для обробки рукописного тексту на основі нейронних
мереж. Нейронні мережі є дуже могутнім інструментом для
роботи на фінансових ринках, але для освоєння цих технологій
потрібно витратити часу вже точно не менше, ніж на освоєння
технічного аналізу. Плюсом нейромереж є об’єктивність при
ухваленні рішень.
Подальше дослідження даного питання дозволить
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удосконалити алгоритм прогнозування в міжнародних відносинах,
збільшити ефективність прогнозу, як на сучасному валютному
ринку Forex, так і на світовому ринку в цілому.
Список використаних джерел та літератури:
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ У
ГЛОБАЛЬНОМУ МАСШТАБІ
Креативна економіка – новий напрям в економіці, який має за
підґрунтя розумову діяльність людей та їх фантазію для створення
та реалізації нових ідей. Вона охоплює економічну діяльність,
засновану на знаннях, на основі таких творчих галузей: реклама,
архітектура, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн, мода,
кіно, відео, фотографія, музика, виконавче мистецтво, видавнича
справа, дослідження та розробки, програмне забезпечення,
комп›ютерні ігри, електронне видавництво та телебачення чи
радіо [1].
Загалом, Європа, США та Канада лідирують у експорті
товарів даної галузі з групи розвинених країн, як показано на
рис.1 нижче.
Переважає Європа з товарами та послугами майже 200
млрд. дол. США, що експортуються щорічно. При цьому є чітке
зростання галузі протягом останніх років.Якщо ж розглядати
країни, що розвиваються, то першу сходинку займають Китай,
Гонконг, Індія, Сінгапур, Таїланд, Малайзія, Тайвань, Китайська
провінція; і Туреччина з показником понад 350 млрд. дол. США.
Що стосується 10 найбільших імпортерів у всьому світі, то
на США припадає 23 відсотки від загального обсягу імпорту
світової торгівлі товарами креативних галузей, а за ними Франція,
Гонконг, Китай, Об›єднане Королівство, Німеччина, Швейцарія,
Японія, Китай, Канада та Італія
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Культурна та креативна економіки - одні з найбільш швидко
зростаючих економічних галузей у світі. Вони забезпечують
29,5 мільйона робочих місць у всьому світі, а загальний дохід
перевищує 2,5 трлн. дол. США. Також галузь перевищує доходи
від телекомунікаційних послуг та ВВП Індії [3].
У Великобританії креативна економіка рухає економічне
зростання по всій країні - і вже на шляху до створення одного
мільйона нових робочих місць в секторі з 2015 по 2030 роки, що
вдвічі швидше темпів зростання, ніж в інших секторах (Nesta 2018)
[4]. Це швидке зростання частково забезпечується цифровими
технологіями, які дозволяють творчому бізнесу створювати
контент, який легко експортувати по всьому світу, і задовольняти
попит на творчі послуги. Надалі творчі професії набуватимуть ще
більшого значення, оскільки їх важче автоматизувати.
У Норвегії загальний обсяг створення вартості в даній галузі
становив 46,9 млрд. норвезьких крон у 2018 році, що на 15%
більше, ніж за останні 7 років. Це свідчить про те, що Норвегія
має багато творчого потенціалу. У той же час у норвезьких
підприємців та фрілансерів виникають проблеми у збереженні
прав власності, а отже, і надходження інвестиційних коштів у
Норвегію стає проблематичним. Необхідна орієнтація уряду на
збільшення експорту послуг, а також вдосконалення норвезького
права в галузі права інтелектуальної власності.
Отже, креативна економіка визнана важливим сектором і
змістовно сприяє валовому національному валовому продукту.
Вона стимулює інновації та передачу знань у всіх галузях
економіки і є критичним сектором для сприяння інклюзивному
розвитку суспільства, а також виразом людської уяви, що
поширює важливі соціальні та культурні цінності.
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ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ТОРГОВОЇ МАРКИ ТА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У МОДНІЙ ІНДУСТРІЇ СВІТУ
В останні десятиліття галузь модної індустрії, яка постійно
розвивається, була одним із найзначніших соціальних явищ
сучасного суспільства. В основі модної індустрії лежить не
просто одяг та тижні моди, а здатність компанії збудувати та
монетизувати унікальний бренд для досягнення конкурентних
переваг, необхідних для успіху.
Таким чином, постає питання захисту fashion індустрії, як
важливого сегменту креативної економіки, торговою маркою,
правами інтелектуальної власності тощо. Цінність кожного активу промислового дизайну та бренду, який продає цей актив, є
інтелектуальним капіталом, що зміцнює позиції в індустрії моди.
Завданням даного дослідження є розгляд питання
інтелектуальної власності в світовій індустрії моди, а саме захист
численних дизайнів, захист промислових зразків для кожного
виробу, реєстрація торгових марок та назв дизайну тощо.
У fashion індустрії торгова марка є важливою частиною
маркетингової стратегії. Вона дозволяє споживачам асоціювати
бренд з якістю, естетичністю, історією тощо. Проте пошук
товарного знаку може стати досить дорогим завданням для
модного будинку. Він вимагає доступ до об›ємних баз даних, а
також юридичну команду для визначення вимог та фільтрації
результатів. Щоб полегшити вирішення даної проблеми,
бренди часто звертаються до експертів з питань інтелектуальної
власності, які здійснюють глобальний пошук по торговим маркам
з деталізацією по країнам, щоб забезпечити максимальний захист

421

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

на цільових ринках [1].
Наступним кроком постає реєстрація створеної торгової
марки користуючись законами про авторські права. Це захищає
бренд від використання власного логотипу сторонніми та
його використання в зловмисних цілях. До того ж, реєстрація
торгової марки дає юридичну силу для розслідування справ, коли
порушуються авторські права. Найбільш відмітними рисами,
які модний дім повинен захищати за допомогою торговельних
марок, – це його бренд та логотип, оскільки це його найбільш
ідентифіковані предмети інтелектуальної власності [2].
Модні бренди часто розробляють принти з логотипів або
інші унікальні принти, які також виразно асоціюються з брендом
(наприклад, Louis Vuitton Monogram, Burberry Horseferry, Prada
Linea Rossa [3;4;5]). Тому їх теж можна захистити торговою маркою, щоб не дозволити іншим їх використовувати. Також така реєстрація дозволяє додати цінності бізнесу шляхом ліцензування
активу для отримання додаткового доходу.
У 2019 році компанія Adidas вирішила зареєструвати свій
трьохсмужковий дизайн на території Європейського Союзу,
так як з’явилось багато інших брендів, які використовували
схожі елементи. Проте Суд загальної юрисдикції ЄС відхилив
дане прохання через те, що три смужки не є повністю принтом
і подібний елемент використовують інші компанії протягом
довгого часу [6]. Дана ситуація підтверджує думку про те, що реєструвати принти, логотипи та інші елементи бренду необхідно
реєструвати якнайшвидше після їх появи на ринку, або навіть до
виходу на ринок, особливо якщо маркетингові дослідження передбачають попит на них.
Розробка нового матеріалу також вимагає захисту та
безпосередньо впливає на дохід бренду, так як патент на винахід
нового матеріалу може включати готовий товар, склад матеріалу,
техніку, яка використовується для виготовлення матеріалу,
процес виготовлення матеріалу або навіть удосконалення будьякого з цих аспектів. Таким чином, модний дім також може
використовувати свої винаходи, ліцензуючи їх, щоб отримати
більший прибуток від своїх інвестицій [2].
Ще однією складною частиною для модного будинку в
управлінні інтелектуальною власністю може стати створення назв
продукції. Кожного сезону з’являються нові дизайни та техніки,
які потребують назв та реєстрації. Правильно підібрана назва та
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її реєстрація додає цінності товару. Це відрізняє його на ринку,
робить візуальні конструкції більш зрозумілими, та робить товар
і бренд впізнаваними за допомогою тексту, що є важливим для
PR-у та легкості пошуку в мережі Інтернет [2].
Влучно підібрана назва може залишатись на слуху протягом
десятиліть, особливо в модній індустрії. Наприклад, сумка Hermès
Birkin – одна з найвідоміших і найдорожчих у світі сумок, яка
чітко визначена у своєму дизайні та назві з моменту її створення
у 1984 році (і з кожним роком набуває цінності) [2].
Інколи перед реєстрацією певного товару, виникає потреба
протестувати його на ринку. Таким чином, бренди, зареєстровані
в ЄС та Великобританії, мають можливість використати
незареєстровану форму захисту своїх дизайнів. Цей спосіб
забезпечує короткочасний захист дизайну товара перед тим, як
пройти процедуру реєстрації торговельної марки протягом 3 років.
Зазвичай він використовується для захисту короткотермінових
товарів або товарів категорії fast-fashion і є більш економічно
вигідним [2].
Таким чином, реєстрація торгової марки дозволяє запобігти
імітації логотипа, уникнути псування репутації бренда та
захистити продажі продукції. В той час як реєстрація дизайну може
бути вигідною тим, що завадить використовувати та продавати
конструкції бренду, скоріше за все в гіршому виконанні.
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ПІІ ЯК ДРАЙВЕР РОЗВИТКУ ОКРЕМО БІЗНЕСУ
ТАК І РЕГІОНІВ
Актуальність теми дослідження. Однією з основних рис
розвитку світової економіки другої половини XX - початку XXI
століття є інтенсивне розширення міжнародних економічних
відносин, що проявляється у розвитку і поглибленні системи
міжнародного поділу праці, активізації транскордонного
руху капіталу, глобалізації бізнесу, розширення доступу
іноземних компаній на національні ринки, інтенсифікації
обміну науково-технічними знаннями, ноу-хау та інформацією.
Поглиблення міжнародної інтеграції і розширення економічного
співробітництва веде до посилення впливу зовнішніх чинників
на соціально-економічний розвиток окремих країн, серед яких
особливе місце займають прямі іноземні інвестиції (ПІІ).
Різноманіття форм ПІІ визначає масштабне і багатостороннє
вплив, який вони здатні справляти на соціально-економічний
розвиток країн-одержувачів інвестицій, що обумовлює розгляд ПІІ
як одного з важливих чинників економічного зростання. Особливо
велике значення вони набувають в трансформаційний період, що
характеризується глибокими змінами макроекономічних умов
функціонування економіки.
Стабільне залучення інвестицій є важливим драйвером
розвитку як окремого бізнесу, так і регіонів. Разом з тим залучення
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додаткових коштів стає все складнішим завданням не лише для
країн, що розвиваються, а й для розвинених індустріальних
ринків
Інвестування є вигідним для обох сторін - об’єкта інвестування
та сторони, яка пропонує додатковий капітал для розвитку.
Країна, що залучає інвестиції, може розраховувати на збільшення
кількості робочих місць та зростання виробництва. Власники
капіталу - на примноження коштів, оптимізацію діяльності та
зменшення витрат [5].
Велика кількість досліджень свідчать, що впливає на залучення
іноземних інвестицій рівень корпоративної репутації. За даними
Конференції ООН з торгівлі та розвитку [1], у світі прямим
інвестуванням займаються понад 65 тис. ТНК. Попри це вийти
на рівень позитивного сприйняття зарубіжними інвесторами
стає складніше. 2019 рік став роком значного зниження рівня
корпоративної репутації з часів глобальної економічної кризи.
Зниження рівня репутації призводить до зменшення інвестування
на 8,1%, прагнення працювати в компаніях у молодих спеціалістів
на 6,1%, прагнення купувати продукцію в споживачів на 7,9%.
Схожа тенденція проглядається й у частині розвитку регіонів.
Незначне поліпшення репутації країни сприяє збільшенню
експорту, потоку туристів та обсягу ПІІ. Тому системна робота
над формуванням високої репутації країни створює вигідні умови
для бізнес-спільноти та пересічних громадян. Таким чином,
підвищення рівня репутації країни на 1 бал (RepTrak) веде до
зростання кількості туристів на 0,9% й обсягу експорту на 0,3%,
[6].
У минулому році обсяг залучення ПІІ в європейську економіку
знизилася до позначки семирічного мінімуму. Впродовж цього
часу міжнародний бізнес реалізував 6356 проектів, пов’язаних з
ПІІ, що на 4% менше, ніж у 2018 році. Кількість нових штабквартир, відкритих у країнах Європи, скоротилася та склала 285
представництв, що 23-річним мінімумом. Ця тенденція базується
на сукупності економічних і політичних проблем, джерела яких
не завжди знаходяться в Європі. Першопричиною зниження
інвестиційної привабливості Європи для світового капіталу Brexit, друга - політична нестабільність в ЄС. Зростання рівня
популізму та глобальної політичної невизначеності - наступні
причини зниження інвестиційної привабливості Європи.
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Зменшення обсягів ПІІ у дві найбільші економіки Європи
Німеччину та Великобританію на 13% відіграло вагому роль.
Разом з тим Іспанія, Польща й Ірландія продемонстрували темпи
активізації надходження ПІІ на 30%. Туреччина та Бельгія в свою
чергу зміцнили свої позиції на світовій арені [4].
До зовнішніх факторів, що вплинули на європейську
інвестиційну привабливість, крім китайсько-американської
торгової війни слід віднести слабкий економічний розвиток США
та наслідки податкової реформи Трампа 2017 р., що передбачала
зниження ставки федерального податку з 35% до 21%. Уряд США
покладався на реформу задля підвищення рівня інвестиційної
привабливості країни та призведе до репатріації близько 2 млрд.
дол. США із зарубіжних активів американських корпорацій.
США досі займають лідируючу позицію у списку зарубіжних
інвесторів Європи, забезпечуючи близько 22% прямих іноземних
інвестицій континенту. Через це навіть найменші зміни в
економіці стратегічного партнера незмінно вплинуть на розвиток
і характер ведення європейського бізнесу.
Невисоких показників економічного зростання вдалося
досягти й іншим провідним державам. Минулого року ріст ВВП
Китаю на 6,6% продемонстрував мінімальний рівень за майже 30
років. А економіка Японії зрушила свій показник економіки лише
на 0,7%. Їх привабливість у бізнес-колах почала знижуватися.
Вивчення діяльності понад 500 великих міжнародних
бізнес-проектів продемонструвало зростання інвестиційної
привабливості Західної Європи як перспективного напрямку
вкладення грошей. 56% з опитаних компаній розглядають
Західну Європу як один з трьох головних регіонів для організації
діяльності. Це найвищий показник по Європі за останні 10 років.
Східна Європа у свою чергу показала прогрес, ставши другим за
інвестиційною привабливістю регіоном континенту. У 2015 році
вона посідала 4-те місце у рейтингу. Різне ставлення інвесторів
й до окремих галузей. Великий вплив на підтримку стабільних
темпів розвитку має прогрес технологічного сектора. З 2014 року
європейський digital-сектор залучає більше прямих іноземних
інвестицій, ніж будь-яка інша галузь. У 2018 році кількість ІТпроектів, підтриманих ПІІ, зросла на 5%.
Збільшити обсяги залучення іноземних капіталів змогли
логістичні проекти (+5%), реформування діяльності яких в Європі
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почалося ще у 2018 році. Найвищого результату вдалося досягти
сфері науково-дослідних проектів, приплив іноземних інвестицій
в які збільшився на 16% [5].Такому успіху сприяло, зокрема,
збільшення на 45% кількості технологічних дослідних проектів.
Інвестори стали ще більш зацікавлені у промисловому секторі.
Сукупна кількість проектів, які отримали ПІІ, у транспортному
секторі, галузях машинобудування та хімічної промисловості
збільшилась на 4%.
Для розміщення інвестицій оцінюється насамперед рівень
комплексних зусиль підприємців, політиків, фінансових
інститутів, освітніх центрів та громадських об’єднань у створенні
сприятливої екосистеми для бізнесу.
Сильна команда, здатність залучати кваліфіковані кадри й
визначати напрямки розвитку та освіти персоналу відіграють
надзвичайно важливу роль у залученні інвестицій. Майже
три чверті європейських підприємств вважають, що нестача
професійних навичок завдає шкоди продуктивності та
прибутковості, а дві третини говорять, що це завдає шкоди і
зростанню виручки.48% бізнесменів-інвесторів вважають, що
доступ до кваліфікованої робочої сили є вкрай важливим для
визначення об’єкта інвестування. При цьому слід враховувати,
що з розвитком бізнес-моделей та появою нових технологій
змінюватимуться й необхідні професійні навички [5].
Особливу увагу слід приділити залученню нового покоління
фахівців, яке згодом сформує ядро професіоналів. Для цього
необхідно створити собі репутацію прогресивного роботодавця й
запропонувати гнучку систему взаємодії.
Обсяг залучених іноземних інвестицій демонструє ступінь
інтеграції країни у світову економіку та рівень розвитку її
міжнародних відносин. Важливим завданням для кожної держави
є формування максимально сприятливих умов для ведення
бізнесу, зокрема забезпечення прозорості законодавства, чесного
та неупередженого судочинства та усунення бюрократичних
бар’єрів. Вагомою умовою також є консолідація зусиль держави і
бізнесу в залученні додаткового капіталу. Дотримання цих правил
створить прозору та ефективну екосистему для внутрішнього та
іноземного бізнесу.
Незважаючи на зменшення обсягів ПІІ, залишається чимало
можливостей залучити додаткові кошти у перспективні бізнес-
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проекти.
Висновки: Стабільне залучення інвестицій є важливим
драйвером розвитку як окремого бізнесу, так і регіонів. Разом з
тим залучення додаткових коштів стає все складнішим завданням
не лише для країн, що розвиваються, а й для розвинених
індустріальних ринків
Інвестиційна привабливість Європи постала перед переліком
проблем. Лише 27% інвесторів планують відкрити або розширити
свою діяльність у Європі поточного року, що значно менше, ніж рік
тому (35%). Інвестиційні плани на континенті зараз відповідають
семирічному мінімуму. Зростання рівня популізму та глобальної
політичної невизначеності причини зниження інвестиційної
привабливості Європи.
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КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ
РОЗВИТКУ ІТ-СФЕРИ В УКРАЇНІ
В рамках постіндустріального етапу, а саме становленні
інформаційного суспільства, важливим питанням для кожної
держави є розвиток сфери інформаційних технологій. Це питання
гостро постає і перед Україною. Саме стан розвитку ІТ-технологій
наразі визначає конкурентоспроможність країни, адже технології
вливаються в усі галузі економіки. Тому наразі, розвинувши цю
сферу, можна домогтися покращення загального рівня України на
ринку інших країн-конкурентів.
Для досягнення цього завдання,Україна має розробити чітку
стратегію, яка буде найкраще підходити саме для неї. Зрозуміло,
що на розвток ІТ-сфери необхідні значні кошти, проте перевагою
є те, що головним ресурсом її розвитку виступає людський
капітал, людина – фахівець з високим рівнем освіти. Позитивним
моментом також є готовність інвесторів вкладати кошти саме в
ІТ галузь, адже позитивний результат від вкладень очевидний.
На сьогодні діджиталізація є необхідним кроком до
технологічних змін будь-якої країни, в тому числі і для України.
Світова статистика показує зменшення частки традиційної
економіки та переважання цифрової. Це є очевидним через
значні переваги, які отримує країна від використання технологій.
Розглянувши рейтинг конкурентоспроможності, можна побачити,
що провідні місця займають країни, в яких розвиток цифрових
технологій є високим відповідно. Так за даними Міжнародного
інституту розвитку менеджменту (IMD) світовий рейтинг
конкурентоспроможності та цифрової конкурентоспроможності
за 2019 рік очолили Сінгапур, США, Гонконг, Швейцарія та
Нідерланди (Табл. 1) [1].
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Таблиця 1

Рейтинг світової конкурентоспроможності та цифрової
конкурентоспроможності (2019)
IMD World Competitiveness
ranking
Країна
Місце у рейтингу
2019
Сінгапур
1
Гонконг
2
США
3
Швейцарія
4
ОАЕ
5
Нідерланди
6
Ірландія
7
Німеччина
8
Україна
54

IMD World Digital Competitiveness
ranking
Країна
Місце у рейтингу
2019
США
1
Сінгапур
2
Швеція
3
Німеччина
4
Швейцарія
5
Нідерланди
6
Фінляндія
7
Гонконг
8
Україна
60

Україна в рейтингу світової конкурентоспроможності 2019
року посідає 54 місце, що на 5 позицій вище, ніж минулого року,
а за рейтингом світової цифрової конкурентоспроможності 60
місце, що на 2 позиції нижче, ніж 2018 року [1]. Загалом в сфері ІТ-технологій України спостерігається позитивна тенденція.
Про це свідчать податкові надходження до державного бюджету
України від діяльності ІТ-сфери, обсяг яких збільшився на 28%,
порівняно з минулим роком [3]. Для Українського ринку ІТ-технологій характерні зростання кількості ІТ-фахівців, зростання інтересу та зацікавленість підприємств у покращенні існуючих та
впровадженні нових технологій, що загалом позитивно впливає
на інвестиційну привабливість країни.
Ключовим питанням для України постає вибір стратегії розвитку інформаційних технологій. Хоча логічним здається започаткування власних технологій та новацій, експерти вважають,
що Україна має скористатися досвідом провідних лідерів у технологічній сфері. Світ ІТ-технологій розвивається дуже швидко,
тому для України починати все з нуля буде дуже складно та займе
багато часу, а отже надто ризиковано. Тому найкращим рішенням
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буде застосувати вже створені та ефективні технології. Проте не
слід повністю копіювати план дій інших країн, а необхідно вносити свої корективи та новації.
Україна може виділити якийсь окремий сектор господарства, де вона й буде розвивати себе, та який є нам близьким.
Таким є розвиток високоточного аграрного виробництва. Основними можливостями та конкурентними перевагами нашої
країни є кваліфікований та освічений людський капітал, низька
вартість робочої сили, земельні ресурси (33 % світових запасів
чорнозему), а також вигідне географічне місце розташування
та сировинно-ресурсна база [2]. Тому доцільним є збільшення
ефективності використання ресурсів для підвищення рівня
конкурентоспроможності України на ринку. Наразі покладено
початок ІТ-технологій в агросфері, проте тут також існують певні перешкоди. Окрім оновлення застарілих технологій, необхідні
зміни і в свідомості населення. Більшість фермерів не готова до
діджиталізації агросектору. Це пов’язано з різними факторами:
недостатньою кількістю працівників та переважною кількістю
працюючих середнього віку, недостатньою кваліфікацією персоналу.
Відсутність матеріального забезпечення негативно відображається на всіх цих факторах. Тому державі необхідно залучити
кошти не тільки на технічне переобладнання господарств, але й
на освіту, забезпечення достатнього інформування та підвищення
кваліфікації працівників, що є основою інформаційного суспільства.
Наразі українські спеціалісти роблять величезний внесок за
кордон надаючи послуги на аутсорсинг. Виходить, що нові ідеї,
розробки відтікають на користь країн-конкурентів. Впровадження цифрових технологій та їх розвиток в Україні вирішить проблему внутрішнього попиту на ІТ- послуги. Таким чином вся
сила та знання буде спрямована на розвиток Українського сектору
ІТ-технологій а не інших країн.
У зв’язку з останніми подіями, епідемія COVID-19 вкрай
негативно вплинула на розвиток національної та світової економіки. Внаслідок введення в країнах світу карантину, традиційні
види економічної активності майже припинились, що призвело
до великих втрат доходів та «гальмування» діяльності бізнесу,
насамперед, у сфері послуг. Натомість, бізнес-структури, які ма-
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ють ІТ-платформи та використовують інновації ІТ-технологій
демонструють розвиток свого бізнесу і в умовах карантину.
Отже, стратегія впровадження ІТ-технологій та масовий
перехід до інформаційного суспільства розширює можливості
для розвитку бізнесу як на національному рівні, так і на
світовому ринку, що надає йому вагомі конкурентні переваги.
Впровадження технологічних новацій відкриє нові можливості
для удосконалення виробництва, покращення якості продукції,
а особливо якості послуг. Це забезпечить стабільність
функціонування підприємств, сприятиме пришвидшенню їх
розвитку та покращенню економіки України в цілому.
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Актальність проблеми. Кожна історична епоха
відрізняється від іншої сукупністю системи цінностей та життєвих
орієнтирів, які визначають звичаї і традиції певного народу,
характер та особливості політичної системи того чи іншого
суспільства, моральний клімат у державі, створюють фундамент
стандартів політико-правових норм та законів, обумовлюють
зразки поведінки індивідів і суспільних груп. Входження України
в європейський простір сприяло формуванню у значної частини
українського народу проєвропейського мислення, позитивних
настанов щодо державного будівництва, ефективної ринкової
економіки, системи правового забезпечення життєдіяльності
людини, соціального захисту громадян, вітчизняної культури,
освіти [2].
Але процвітанню українського суспільства, яке орієнтується
на демократичний ідеал у своєму прямуванні до співдружності
європейських народів, заважають об’єктивні та суб’єктивні
руйнівні процеси в окремих сферах суспільного життя,
насамперед, корумпованість влади, її безвідповідальність,
бюрократизований державний апарат, слабкість громадянського
суспільства, військова агресія на сході нашої країни, яка
зумовлена, у тому числі, й цивілізаційним вибором українського
народу, людські жертви, біженці, втрата територій тощо.
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Актуальність теми полягає в тому, що сучасні тенденції
світового розвитку ставлять перед Україною нові проблеми та
потребують від неї активної участі в їх рішенні. Характерною
рисою сучасного світового соціально-економічного розвитку
є бурхлива динаміка інтеграційних процесів у світі та Європі
зокрема. При цьому, навіть ті країни, які не входять до складу
інтеграційних об’єднань, неминуче відчувають на собі їх значний
вплив. Відповідно, виникає необхідність глибокого всебічного
вивчення наслідків впливу європейського товариства на нашу
державу. Сучасні тенденції світового розвитку ставлять перед
Україною нові проблеми та потребують від неї активної участі в
їх рішенні.
Аналіз досліджень і публікацій. Під час написання роботи
опрацьовано значну кількість наукової літератури (друковані
публікації, періодичні видання тощо), нормативно-правову базу
та інформаційних джерел, і передусім інтернет-ресурсів, серед
яких слід виділити матеріали Центру Європейської інформації
та документації, Українського центру економічних і політичних
досліджень імені Олександра Разумкова, офіційного сайту
Міністерства юстицій України, Державний комітет статистики
та ін. Слід відмітити таких авторів, як А.С Гальчинський, О.А.
Корнієвський, В. Опришко, В. Посельський, в статтях яких
детально розкрита нормативно-правова база стосунків УкраїнаЄС, глибокий аналіз цих відомостей, детально переглянуті
проблеми і перспективи розвитку стосунків Україна – ЄС, а
також суспільно-політичних діячів Є.Д.Холстініна, О.Дугіна,
З.Бжезинський, О.Лєдяєва, С.Хантінгтона. Також необхідно
відмітити таких авторів, як І. Бураковський, Г. Немиря, О.
Павлюк, В. Маштабей , в статтях яких детально проаналізована
нормативно-правова база стосунків Україна-ЄС, визначено чим
ЄС привабливий для України і чим Україна приваблива для ЄС
як економічний партнер.
Метою статті є вивчення характеру довгострокових та
короткострокових факторів впливу процесів європейської
інтеграції на українське суспільство, виявлення на цій основі
відповідних переваг та недоліків, потенційних нагод і загроз для
України.
Виклад основного матеріалу. Європейський союз стає більше,
відкриваючи двері пострадянським країнам. І чим більше в ньому

435

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

держав з різною історією, культурою і матеріальним добробутом,
тим більше роз›єднання в системі єдиних цінностей і свобод.
Інститут сім›ї в Європі, як і в усьому світі, дуже змінився.
Цьому сприяло зрівняння в правах чоловіків і жінок, лояльне
ставлення до матерів-одиначок, легалізація одностатевих
шлюбів. Незважаючи на те, що форма і зміст сім›ї змінилися, для
європейця вона залишилася головною цінністю. 84% жителів
Європи говорять про те, що сім›я для них важливіше друзів і
роботи [1].
Народження дитини вже не є обов›язком європейського
громадянина перед суспільством. Багато сімей приймають
рішення не заводити дітей. Це сприймається, як норма, але
призводить до старіння нації. Тому ЄС виграє, залучаючи країни
з більш консервативним ставленням до сім›ї - такі як Україна,
Грузія і Туреччина.
За опитуваннями для українців сім›я важливіша за кар›єру.
Так вважають 65,3% наших співгромадян. Але все одно в Україні
знижується народжуваність: у 2019 році вона скоротилася на
13,5%, в порівнянні з 2018 роком. За кількістю розлучень Україна
знаходиться на третьому місці в Європі: розпадаються до 40%
шлюбів.
Більша половина європейців (58%) вважають, що робота
дуже важлива в їх житті. За значущістю вона поступається тільки
сім›ї. Проте, відношення до роботи безпосередньо залежить від
матеріального добробуту нації: чим багатша країна, тим менш
важлива робота для громадян. У країнах, що розвиваються
люди готові засиджуватися на своїх робочих місцях допізна,
щоб домогтися більш високого рівня життя. Саме для цих країн
характерне переконання, що працьовитість - головне якість
людини. У той же час в Ісландії, Данії, Швеції, Великобританії
та Франції мало бажаючих працювати понаднормово.
Певна тенденція спостерігається в Польщі: її громадяни
активно виїжджають на роботу в більш розвинені країни ЄС.
Дефіцит кадрів всередині країни заповнюється за рахунок
трудових мігрантів - в основному з України. Це говорить про
те, що поляки вже не готові братися заради грошей за будь-яку
роботу.
У той же час українці зараз дуже цінятьсвою роботу. В умовах
економічної кризи і військових дій, вони бояться залишитися без

436

робочого місця. Понаднормово готові працювати 50% наших
співвітчизників. Тільки 23% опитаних впевнені, що без зусиль
знайдуть нову роботу з гідним рівнем зарплати.
Європейське суспільство побудоване на принципах чесності
та довіри [3].
Взаємна довіра людей один до одного і до інформації
навколо них. Згідно з даними соціологічних досліджень,
найбільш довірливі європейці живуть в Данії, Ісландії, Норвегії
та Нідерландах, а самі підозрілі - на Кіпрі та в Туреччині. На
рівень довіри в суспільстві, в першу чергу, впливає економічне
благополуччя в країні. Чим вище матеріальне становище
населення, тим більше громадяни довіряють державному
керівництву, засобам масової інформації та один одному. Хоча
бувають винятки. Наприклад, в Австрії, Люксембурзі та Бельгії
суспільство менш схильне до довіри, незважаючи на високі
показники рівня життя в цих країнах.
У питаннях емігрантів в Європі є дві проблеми:
працевлаштування і асиміляція. Наприклад, на Мальті, в
Угорщині, Грузії, на Кіпрі і в Великобританії тільки третина
населення готова миритися з емігрантами, і то до тих пір, поки
всім вистачає робочих місць. Питання включення емігрантів
в суспільство викликають ще більше суперечок. У Західній
Європі вважають, що емігранти повинні переймати європейську
культуру, в Південно-Східній (Кіпр, Косово, Румунія, Греція,
Болгарія) до прояву національних особливостей відносяться
лояльніше.
Екологічні катастрофи лякають всіх європейців, тому
широкою популярністю користуються програми по захисту
навколишнього середовища. Наприклад, 60% жителів Голландії
впевнені, що екологічні катастрофи можна запобігти, якщо
знизити вплив людини на природу. А на Кіпрі 98% населення
впевнені, що масштабна екологічна катастрофа загрожує планеті
в найближчому майбутньому.
В Україні рівень довіри в суспільстві за останні два роки
значно знизився.
Результати соціологічного дослідження
«Конфлікт в медіа та медіа в конфлікті» говорять про те, що
тільки 1,3% наших співгромадян довіряють державної влади.
78% опитаних не вірять ЗМІ. Тільки 40% українців лояльно
ставляться до внутрішніх мігрантів, таким як переселенці з
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Донбасу, побоюючись зростання злочинності і зменшення
кількості робочих місць. Збереження навколишнього середовища
також важлива для громадян. Тематичне опитування було
проведене фондом «Демократичні ініціативи». За його даними,
59% українців головною екологічною проблемою вважають
побутові відходи. Але тільки 27% опитаних вважають, що
захист навколишнього середовища - необхідна частина сталого
економічного розвитку.
Для Західної Європи характерне переконання, що демократія
найкраща форма державного правління. Але чим далі на Схід,
тим слабкіше демократичні позиції. Підтримують авторитарне
лідерство в Косово і Білорусі. Білорусь досі вважається
останньою диктатурою в Європі. Проте підмічено, що тільки
жителі Нідерландів, Швейцарії та Великобританії повністю
задоволені політичними системами в своїх країнах.
Українське суспільство підтримує демократію, як форму політичного правління. У той же час громадяни готові до
політичних реформ. 52% українців позитивно ставляться до
децентралізації влади.
Релігія займає важливе місце в системі європейських
цінностей [4]. Наприклад, в Албанії, Косово, Білорусі, Грузії,
на Кіпрі і в Греції 90% населення вважають себе віруючими.
Атеїзм в європейській практиці - рідкість. Тільки 18% населення
Франції вважають себе атеїстами, і це найбільший показник в
Європі. Але релігійні переконання тут відрізняються один від
одного. Для Туреччини і Мальти характерна незламна віра в
пекло і рай, тоді як жителі Данії, Швеції, Іспанії та Португалії
скептично ставляться до ідеї загробного життя. Жителі Норвегії,
Данії, Нідерландів також найменше вірять в силу релігійних
талісманів і оберегів.
В Україні, за даними дослідження агентства Gallup
International, 71% населення вважають себе віруючими, але лише
деякі регулярно відвідують церкву. Атеїстів в країні не більше
3%.
Висновки. Отже, європейські цінності відіграють роль
консолідуючого чинника для різних верств сучасного
українського суспільства та стали орієнтиром у боротьбі за гідне
життя в суспільстві.
У європейському суспільстві, як і в будь-якому іншому, є
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свої недоліки. Але система європейських цінностей спрямована
на те, щоб зробити життя комфортним для всіх людей. І немає
нічого поганого в тому, щоб прагнути до такого суспільства і
переймати позитивний досвід інших європейських країн.
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АНАЛИЗ УКРАЇНСЬКОЇ RTGS СИСТЕМИ СЕП
Одним з головних понять як у діяльності національної
економіки, так i в банківській системі зокрема, виступає платіжна
система, оскільки вона являє собою канал зв›язку в загальній
системі товарообігу країни. Виходячи з цього, платіжна система
- це платіжна організація, в яку входять її члени та відносини які
виникають в процесі переказу коштів [1].
Проблематика функціонування українських платіжних систем
є малодосліджувані.
5 серпня у 1993 році НБУ створило систему електронних
платежів (СЕП) для здійснення розрахунків між банками та
органами державного казначейства на території України яка
працює на безпаперовому принципі у файловому режимі або
режимі реального часу.
Учасники СЕП це всі банки та їх філії які працюють на
території України, Державна казначейська служба України та її
територіальні органи, а НБУ виступає у якості розрахункового
банку та платіжної організації[5: 10].
Свої послуги СЕП НБУ здійснює на комерційній основі.
Умови та суму сплати послуги залежить від об’ємів платіжної
інформації та платіжних документів які СЕП передає за один
місяць та вказуються у угоді яку укладають учасники розрахунків
[2].
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Функції СЕП:
1. Міжбанківські розрахунки в національній та іноземній
валюті на території України;
2. застосування тимчасово вільних банківських ресурсів для
підвищення їх загальної ефективності;
3. моніторингова функція НБУ щодо нагляду за станом
кореспондентських рахунків банків;
4. перевірка коректності данних на усіх етапах розрахунку;
5. підвищення рівня захисту безготівкових операцій;
6. відіграє роль механізму впливу на банківські установи у
разі порушення ними законодавства України
Основні принципи функціонування СЕП:
1. У СЕП кожне платіжне доручення впливає безпосередньо
коррахунки учасників системи;
2. СЕП проводить безпаперові міжбанківські розрахунки у
національній та іноземній валюті на території України;
3. СЕП працює за принципом безвідзивних платіжних
транзакцій, іншими словами платіж, ініційованій відправником
платіжного документа і прийнятий на виконання системою , ніхто
не може її відмінити;
4. СЕП це закрита система, в якій гроші обертаються під
наглядом НБУ, завдяки цьому НБУ має можливість більш
ефективно виконувати емісійну функцію;
5. Система опрацьовує платіжні доручення у порядку
надходження;
6. Сума платіжної операції залежить лише від обсягу коштів
на рахунку, тобто немає обмеження;
7. Відображення операції в режимі реального часу дає змогу
учасникам прогнозувати ліквідність.
8. Обов’язковою умовою для проведення операції є відсутність
овердрафту на коррахунку ініціатора;
9. СЕП веде транзитний рахунок ініційованих операцій що не
були завершені протягом одного банківського дня;
10. СЕП це власність НБУ.
Згідно світових показників СЕП це важлива платіжна
система оскільки за 2019 р. вона обробила 96% міжбанківських
переказів у національній валюті на території України, тоді як
за кореспонденскими рахунками відбулося 4 % переказів [7],
(рис. 1.).
З 2014 по 2019 кількість учасників СЕП зменшилася за
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рахунок змін у банківській системі України а саме: ліквідацією
б та реорганізацію банків, перетворенням філій на територіально
відокремленні безбалансові відділення тощо [4].
У 2019 році СЕП обробила 384 млн. початкових платежів на
суму понад 32 трлн. грн, це більше на 7,5% за кількістю та на 28%
за сумою, ніж за 2018 рік (357 млн. початкових платежів на суму
25 трлн. грн. ). [7], (рис.3.).
Структура платежів СЕП за 2019 рік показує що за кількістю
найчастіше оброблялися невеликі платежі, а за сумою найбільше
платежів припало на великі платежі [8], (рис.4.).
СЕП здатна працювати у двох режимах: файловому
та реального часу. На відміну від файлового режиму який
обов’язковий режим режим реального часу застосовуетьсяся при
виборі учасників транзакції, однак коли учасники працюють у
файловому режимі забезпечують приймання платежів у режимі
реального часу. За технологічний цикл який триває від 15 до 20
хвилин система створює файл з розрахунковими документами та
здійснює його передачу від ініціатора до одержувача [2].
У режимі реального часу кошти списуються з технічного
рахунку учасника – СЕП-платника та надходять на рахунок
отримувача одночасно, паралельно з моментом надходження
платежу від відправника до СЕП.
Доля платежів у файловому режимі становить 383 млн.
платежів на суму 18319 млрд. грн, а в режимі реального часу 759
тис. платежів на суму 14153 млрд.грн. [9]. Як ми бачимо попри
те що кількість платежів в режимі реального часу менше 1%,
їх сума становить 43,58% від загальної суми усіх переказів це
вказує на те що режим реального часу користується великою
популярністью при операціях з великим кошторисом.
Існує низка факторів, які негативно впливають на стан та
розвиток СЕП:
1.
недостатній контроль СЕП;
2.
недосконалість законодавства України стосовно
питань захисту прав власності, що в свою чергу призводить до
виникнення випадків неузгодженості між різними учасниками
системи електронних платежів [6: 326];
3.
низький рівень нормативного та інформаційного
забезпечення учасників СЕП, що при відсутності законів стосовно
захисту прав та інтересів власників платіжних засобів призводить
до виникнення тіньових операцій у системі фінансових операцій;
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4.
відсутність механізмів які могли б забезпечувати
прозоре та справедливе ціноутворення на послуги [4: 341].
Негативні дії зазначених вище факторів проявляється у тому,
що СЕП не може розвиватися відповідно до реальних потреб
своїх учасників в умовах нестабільного соціально-економічного
становища в країні.
Отже процес розвитку ринкової економіки вимагає наявності
в країні однієї або декількох платіжних систем, які б могли
дозволяти здійснювати розрахунки в народному господарстві
відповідно до світових стандартів. У зв›язку з цим на перший
план виходять надійність, безпека, а також терміновість
здійснення платежів. Великі національні та міжнародні платіжні
системи виступають в ролі каналів для проведення фінансових
транзакцій, що робить їх надзвичайно важливими для економіки
країни. Саме тому для держави надзвичайно важливо вкладати
кошти в створення платіжних систем та проводити реформи для
покращення їх роботи.
Ефективність
функціонування
платіжно-розрахункових
систем залежить від її технічного забезпечення, постановки
завдань та застосованих у ній платіжних інструментах. Також
з огляду на процеси глобалізації та зростаючу кількість
транскордонних операцій надзвичайно важливим є перехід
національної системи на міжнародні стандарти для її інтеграції
на глобальному рівні.
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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ
У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
Глобалізація кардинально впливала на всі процеси та явища
світового господарства, на всю систему міжнародних економічних
відносин у ХХ та на початку ХХІ ст. В основі нового етапу розвитку
світового господарства у ХХІ ст. є постіндустріальна економіка,
що розвивається на основі ІТ-технологій, «цифрової економіки»
та «Індустрії 4.0». Основною ознакою постіндустріальної
економіки є розвиток сфери послуг, до складу якої належить
виробництво та розміщення реклами. Найбільш розвинені країни
світу, для яких притаманна постіндустріальна економіка, у ХХІ
ст. активно розвивають міжнародний бізнес та ринок послуг,
складовою якого є ринок рекламних послуг.
У міжнародному бізнесі спостерігається випереджаюча
динаміка розвитку сфери послуг. Рекламні послуги тісно пов›язані
із інформаційними послугами, можуть бути представлені у всіх
сферах міжнародного бізнесу, у всіх секторах та різновидах
надання послуг. Адже, реклама супроводжує і транспортні, і
медичні, і освітні та всі інші види послуг у ринковій економіці.
У ХХІ ст. у міжнародному бізнесі прослідковуються системні
тенденції щодо розвитку ринку рекламних послуг:
1. На основі ІТ-технологій виникають абсолютно нові види
міжнародного бізнесу, що надають нові послуги, такі як ІТ-обслуговування інформаційних мереж, електронна торгівля, е-логістика
(або ІТ-управління товарними та транспортними потоками).
Отже, розвивається реклама нових видів міжнародного бізнесу
(насамперед – у сфері інформаційних та ІТ-послуг), а нові
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рекламні послуги супроводжують розвиток нових сегментів
бізнес-послуг, просувають їх на регіональних та на світовому
ринку.
2. Під впливом ІТ-технологій, технологій «Індустрії 4.0» виникають та відокремлюються від традиційних видів послуг нові
самостійні галузі та сектори послуг, які раніше носили супроводжувальний, внутрішньо-фірмовий та виключно допоміжний характер. Такими новими секторами є рекламні послуги, послуги
аудиту, маркетингові, бухгалтерські, юридичні, креативні та багато інших видів послуг, які стали самостійними сегментами розвитку міжнародного бізнесу.
3. У системі міжнародного бізнесу виникли та активно розвиваються інтегровані компанії (малий, середній та великий бізнес),
які постачають споживачам не окремі, а цілісний «пакет» послуг.
Як приклад, маркетингові послуги поєднують у собі і рекламні
послуги (а також – їх виробництво, розміщення, моніторинг, корегування відповідно до сегментів ринку). Це знижує трансакційні витрати фірм, дає можливість бізнес-структурам заощадити на
пошуку постачальників допоміжних послуг. За принципом комплексного надання послуг (у т.ч. і рекламних послуг) у ХХІ ст. діють майже всі успішні міжнародні бізнес-структури. На основі
ІТ-технологій ринок допоміжних послуг – у т.ч. рекламних послуг, швидко диверсифікується. Це вимагає як нових маркетингових досліджень так і розвитку і розповсюдження нових технічних
засобів щодо виробництва та просування рекламних послуг міжнародними бізнес-структурами на національному, регіональному
та світовому ринках.
В умовах глобалізації зростає роль міжнародних організацій,
які врегульовують «правила гри» на світовому ринку послуг. Цими
питаннями прямо та опосередковано опікуються такі організації
як: Світовий банк, ООН, МВФ, ГАТТ/СОТ, Міжнародна федерація
маркетингу (IMF), Європейське співтовариство професіоналів у
сфері маркетингових досліджень (ESOMAR), Євростат. Існують
і міжнародні аналітичні організації, які щороку оприлюднюють
аналітичні доповіді, присвячені розвитку світового ринку
послуг: «Internet Trends 2018», «Best Global Brands 2018», у яких
розглядаються і сучасні тенденції розвитку ринку реклами [1].
У міжнародному бізнесі, під час розробки рекламної кампанії,
фірма враховує наступні фактори:
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- має бути чітко сформовано повідомлення, яке фірма доносить до споживача через рекламу, інформуючи його про якість,
призначення та властивості товару (послуги);
- мають бути обрані ефективні та максимально доступні для
споживача засоби інформації, за допомогою яких фірма буде рекламувати свій товар (послугу);
- має бути чітко визначена ступінь глобалізації рекламних зусиль фірми (обрано ринки країн, регіони, на які розповсюджується реклама);
- мають бути враховані культурні, лінгвістичні, ментальні, історичні та інституційні особливості країн, на ринках яких фірма
рекламує товари та послуги з метою збільшення обсягів їх продажу.
Найбільш
розповсюдженими
формами
реклами
у
міжнародному бізнесі є [1]:
1. Реклама в пресі: рекламні оголошення; статті; рекламні
огляди.
2. Друкована реклама, у т.ч.: каталоги; проспекти; буклети;
плакати; листівки; афіші; календарі; вітальні листівки.
3. Аудіовізуальна реклама, у т.ч.: рекламні кінофільми; відеофільми; слайдові фільми; рекламні ролики.
4. Телевізійна реклама: телефільми; телевізійні рекламні ролики; телевізійні заставки; телерепортажі.
5. Радіореклама: радіооголошення; радіоролики; радіожурналі; рекламні радіопередачі.
6. Виставки та ярмарки, форуми: міжнародні; національні;
періодичні, подійові чи постійно діючі.
7. Пряма поштова розсилка: рекламні листи; рекламні матеріали.
8. Зовнішня реклама: рекламні щити; рекламні транспаранти
і розтяжки; світлові вивіски; електронні табло та екрани; фірмові
вивіски; покажчики; реклама на транспорті; віконні вітрини;
рекламно-інформаційне оформлення фасадів.
9. Комп’ютерна реклама: комп’ютерна інформація; банери. Уся реклама може бути законна, легальна, що правдиво
відображає інформацію та «неналежною», тобто недостовірною.
Розвиток міжнародного бізнесу тісно пов›язаний із розвитком
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реклами. З одного боку, реклама забезпечує просування товарів
(послуг) на ринку, а з іншого боку – виробництво та розміщення
реклами саме стає різновидом міжнародного бізнесу, формує
окремий сегмент бізнесу – ринок рекламних послуг. Особливо
активно світовий ринок рекламних послуг почав розвиватися
внаслідок розповсюдження ІТ-технологій та доступності
до споживачів Інтернету. Найбільш стрімкими темпами у
міжнародному бізнесі розвивається реклама в Інтернеті, а саме:
контекстна реклама; тізерна; банерна; реклама в соціальних
мережах; рекламні Push-повідомлення; реклама у мобільних
додатках; виробництво та розміщення рекламних відеороликів;
розміщення та виробництво спливаючих рекламних вікон;
електронна розсилка реклами; розміщення реклами на тематичних
сайтах. Для виробництва та розміщення реклами в Інтернеті
активно залучаються представники малого та середнього бізнесу,
представники ІТ-технологій та цифрової економіки, арт-дизайну
та креативної економіки, а також фізичні особи-підприємці, що
мають унікальні творчі, інтелектуальні та креативні здібності й
навички роботи [2].
Кожен із різновидів рекламної продукції у міжнародному
бізнесі потребує залучення зусиль як сфери матеріального
виробництва – тобто матеріальних носіїв (основи для відтворення)
реклами – наприклад: фасадів будинків, паперу, газет, телевізорів,
мобільних телефонів, різноманітних гаджетів, так і сфери
нематеріального виробництва – творчих здібностей людини,
креативного потенціалу художників, операторів, сценаристів,
акторів, музикантів, дизайнерів. Отже, ринок рекламних послуг
у системі міжнародного бізнесу є перспективним сегментом,
до розвитку якого долучається бізнес, який працює як у сфері
матеріального, так і нематеріального виробництва, у сфері ІТтехнологій, та креативної економіки.
Поряд з вузько-бізнесовими проблемами, які вирішує реклама,
у ХХІ ст. за допомогою реклами все більше країн та великих бізнесструктур вирішують і гострі соціальні та екологічні проблеми,
породжені глобалізацією, а саме – екологічні, демографічні,
соціальні проблеми, проблеми попередження епідемій та СНІДу,
боротьби з бідністю, попередження голоду, дискримінації
за статевими та національними ознаками тощо. Зокрема, це
досягається за допомогою виробництва та розміщення соціальної
реклами за безпосередньої участі міжнародного бізнесу.
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За допомогою соціальної реклами суспільство інформують
про негативні соціально-економічні наслідки розвитку «тіньової
економіки», складовими якого є «торгівля людьми», нелегальна
«секс-індустрія», торгівля наркотиками та зброєю, тіньова оплата
праці у «конвертах», ухиляння від сплати податків та ін. Соціальна
реклама має на меті поліпшити соціальні настрої у суспільстві,
звернути увагу громадян на важливі питання життя людини,
убезпечити людей від загроз та ризиків. Соціальна реклама
орієнтована на покращення здоров›я, на безпеку життєдіяльності
людини, на енергозаощадження, захист екології. Як приклад –
реклама відмови від поліетиленових пакетів та поліетиленових
засобів щоденного вжитку (пластикових стаканчиків та тарілок
та ін.). Соціальна реклама формує пролонговану, довгострокову
стратегію соціально-свідомої та відповідальної поведінки людини
та бізнес-структур на національному та міжнародному ринках.
За допомогою соціальної реклами, зорієнтованої на підтримку
цілей сталого розвитку (визначених ООН), міжнародний бізнес
переорієнтовується на розвиток бізнес-проектів з відновлюваної
енергетики, енерго- та ресурсозаощадження, на переробку ТПВ,
вторинне використання водних та інших невідновлюваних
ресурсів. Завдяки соціальній рекламі з›являються інноваційні
бізнес-проекти на кшталт: «розумниий будинок», «зелена
економіка», «відновлювана енергетика» [3].
Особливу роль у системі міжнародного бізнесу відіграє
реклама бренду фірми (компанії). Саме конкуренція брендів
набуває найбільшої гостроти на світовому ринку. Реклама
бренду стає для міжнародного бізнесу однією із найважливіших
цілей для перемоги у конкурентній боротьбі за ринки збуту.
Реклама бренду розрахована на цільову аудиторію споживачів
на основі принципу «клієнтоцентризму» та детального вивчення
всіх потреб та уподобань споживача. У системі міжнародного
бізнесу саме реклама брендів стає основною стратегією розвитку
міжнародного бізнесу в умовах глобалізації.
За територіальною ознакою або ж за масштабом
розповсюдження у міжнародному бізнесі рекламу розподіляють
на чотири рівні: локальна або місцева реклама; регіональна, що
охоплює частину країни; національна; міжнародна реклама. За
характером комунікацій із споживачем рекламу розглядають
як: неперервну, концентровану, періодичну та пульсуючу

449

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

рекламу. Реклама як складова комунікації бізнес-структур із
споживачем виконує в умовах ринку низку функцій: економічну,
інформаційну, ідеологічну, контролюючу.),на автотранспорті та
у Інтернеті. Рекламні заходи І рівня проводяться одночасно із
заходами ІІ рівня рекламної кампанії.
ІІ рівень рекламної кампанії фірми називають «непрямою
рекламою» (опосередкована, «прихована» реклама, «під лінією»,
«Below the Line» – BTL). До заходів непрямої реклами належать
(від вищої до нижчої вартості (ціни) розміщення реклами):
стимулювання споживача; стимулювання дистриб›ютора;
стимулювання продавця; прямий маркетинг; супроводжувальні
рекламні події. До заходів BTL належать стимулювання
збуту серед споживачів (Сonsumer promotion), стимулювання
збуту серед торгових посередників (Тrade promotion), прямий
маркетинг (Direct marketing), рекламні матеріали (POSm). В
цілому, у міжнародному бізнесі витрати на організацію прямої
реклами «Above the Line» (ATL) займають у системі проведення
різноманітних рекламних заходів понад 65-85 % від загальних
витрат на рекламу. Інші витрати на непряму рекламу – «Below the
Line» (BTL) займають понад 15-35 % витрат бізнесу на проведення
рекламних кампаній. У ХХІ ст. розвиток ринку рекламних послуг
відчуває глобальну трансформацію під впливом ІТ-технологій та
переходу до цифрової економіки. Такі тенденції слід вруховувати
всім фахівцям у сфері міжнародного бізнесу, які працюють на
ринку рекламних послуг.
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТЕСТ НА ВИЗНАЧЕННЯ
ОСНОВНОЇ МЕТИ ЯК (НЕ)ДІЄВИЙ ЗАСІБ БОРОТЬБИ
З УНИКНЕННЯМ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ
Як міжнародний договір, будь-яка Конвенція про уникнення
подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням
стосовно податків та зборів (далі – Податкова Конвенція) з
самого початку повинна була виконувати роль інструменту, який
би стимулював рух транскордонних інвестицій через механізм
уникнення подвійного оподаткування [13: 14 – 15]. Однак,
недосконалість закріплених у Податкових Конвенціях правил
врешті призвела до так званого «подвійного неоподаткування»
(double non-taxation). Виникненню цього явища сприяли як окремі
держави, так і приватні компанії. Перші створювали «вигідний»
для власної економіки податково-правовий ландшафт і необхідну
мережу Податкових Конвенцій, а другі користувались цим через
власну агресивну податкову політику. Як наслідок, інші держави
разом почали щорічно втрачати від 100 до 600 млрд. доларів
США у вигляді недоплачених податків [14: 7, 9; 19].
Проблема недоплачених податків особливо загострилась
після фінансової кризи 2008 р. Як наслідок, лідери G20 ініціювали
боротьбу з описаним у попередньому параграфі явищем, а для її
реалізації Організації економічного співробітництва та розвитку
(далі – ОЕСР) було доручено розробити пакет відповідних
інструментів, який врешті отримав назву Проєкт боротьби з
розмиванням оподатковуваної бази й виведенням прибутку
з-під оподаткування (далі – Проєкт BEPS). У 2015 р. державичлени ОЕСР та лідери G20 підтримали запропонований Проєкт
BEPS разом з його 15 Кроками, а вже у 2016 р. обговорення цієї
ініціативи переросло у глобальну платформу, учасниками якої
наразі є 135 держав разом з Україною [16].
Під час обговорення проблем у сфері міжнародного
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оподаткування
найбільшу
стурбованість
у
держав
викликала практика зловживання пільгами, передбаченими
Податковими Конвенціями (зокрема, практика treaty shopping
[12: 9, 13], яка по суті є уникненням від оподаткування). Зазвичай
під такою практикою розуміється ситуація, у якій резидент однієї
держави намагається отримати пільги, які передбачені укладеною
між двома іншими державами Податковою Конвенцією [12: 17].
На сьогодні міжнародна практика розробила декілька заходів
боротьби з описаним вище явищем як на національному, так і
міжнародному рівні [12: 65, 81 – 85].
У свою чергу, один з передбачених Проєктом BEPS варіантів
боротьби з практикою treaty shopping полягає у внесенні змін в
укладені Податкові Конвенції (Крок 6) внаслідок
заміни наявних варіацій тесту на визначення основної мети
(далі – тест) на універсальний тест, або доповнення останнім
обрані Податкові Конвенції через спеціально розроблений
міжнародний договір – Багатосторонню конвенцію про виконання
заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії
розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під
оподаткування (далі – Багатостороння Конвенція) (Крок 15) [12:
9; 15: 23].1
Актуальність цієї роботи полягає у тому, що у 2019 р.
Україна ратифікувала Багатосторонню Конвенцію [1] та здала
свою ратифікаційну грамоту, внаслідок чого для України цей
міжнародний договір вступив у силу 1 грудня 2019 р. [18]. Україна
вирішила обрати саме описаний вище захід боротьби з практикою
treaty shopping і замінити майже усі варіації тесту, які містяться в укладених нею Податкових Конвенціях, на універсальний
тест. Як наслідок, зміни можуть бути внесені у 43 з 75 укладених
Україною Податкових Конвенцій в залежності також від волі
інших держав, з якими Україна уклала ці 43 Податкові Конвенції.
Державою А і Державою Б не укладено Податкової Конвенції.
Як наслідок, при отриманні процентів Компанія А мала б
сплатити податок на репатріацію у Державі Б за максимальною
податковою ставкою. Для зменшення податкового навантаження
Компанія А вирішує зареєструвати Компанію С (резидент Держави С) та відступити їй право вимоги за згаданою вище позикою.
Дане рішення Компанії А обумовлене тим, що між Державою Б
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і Державою С укладена Податкова Конвенція, положення якої
дозволяють застосувати понижену ставку податку на репатріацію
(пільгу) при виплаті процентів Компанії С.
Як бачимо, ціль реєстрації Компанії С і відступлення їй права
вимоги за позикою полягає в отриманні пільги і сплаті меншої
суми податків у Державі Б. За відсутності ж «посередника»
(Компанії С) у даній податковій структурі, Держава Б могла б
отримати більше надходжень у вигляді податків.
Саме для боротьби з подібним проявом неналежного
застосування пільг Проєкт BEPS і передбачає універсальний тест.
Впровадження універсального тесту можливе через внесення
змін до вже укладених Податкових Конвенцій. Оскільки у світі
налічується понад 3,000 укладених Податкових Конвенцій [15: 1],
процес внесення змін через двосторонні переговори затягнувся
б на довгі роки. З метою пришвидшення цього процесу була
розроблена Багатостороння Конвенція, яка дозволяє державам
обрати та внести необхідні зміни в усі укладені ними Податкові
Конвенції.
Ратифікувавши Багатосторонню Конвенцію, Україна вирішила скористатись такою прискореною процедурою та замінити
майже усі варіації, які передбачені більшістю укладених нею Податкових Конвенцій, на універсальний тест [1; 18]. Особливість
універсального тесту полягає у тому, що він потенційно може
застосовуватись до будь-якої пільги, яка може бути передбачена
Податковою Конвенцією. Однак, не варто переоцінювати його
«універсальність». Якщо універсальний тест буде міститись у
тій статті Податкової Конвенції, яка регулює оподаткування процентів, то такий тест буде обмежувати застосування відповідної
пільги виключно при виплаті процентів, але аж ніяк інших видів
доходу (наприклад, роялті чи дивідендів).
За підрахунками автора наразі в укладених Україною
Податкових Конвенціях передбачено 78 варіацій тесту. Зважаючи
на таку кількість і на той факт, що відповідні Податкові Конвенції
діють вже протягом багатьох років, на сьогодні мала б уже
сформуватись певна судова практика, аналіз якої і наводить нижче
автор. Деякі судові рішення дійсно містять посилання на варіації
тесту. Однак, з аналізу цих рішень випливає, що предметом
розгляду справ було саме не застосування певної варіації тесту, а
зовсім інші питання [4;8;9]. Фактично суди вставляли у мотиву-
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вальну частину своїх рішень текст певних варіацій тесту, але не
досліджували їх.
В інших судових рішеннях, навпаки ж, підіймається питання
застосування певної варіації тесту, але фактичного аналізу суди
не проводять в силу відсутності або ненадання податковими
органами відповідних доказів, які б свідчили про неналежне
застосування платниками податків пільг, що передбачені певною
Податковою Конвенцією [3;5;6;7].
Незначна судова практика та відсутність судових рішень, у
яких би платник податків був би притягнутий до відповідальності,
потенційно свідчить про недієвість варіацій тесту, передбачених в
укладених Україною Податкових Конвенціях. Поясненням цього
явища може бути один з наступних факторів: спори з приводу
застосування варіацій тесту вирішувались в адміністративному
порядку, який є досудовим варіантом вирішення спору між
податковими органами та платниками податків в Україні [2];
Податкові Конвенції, укладені між Україною та державами з
«вигідним» податково-правовим ландшафтом, не містили варіацій тесту; податковим органам України не вистачає доказів для
доведення неналежного застосування пільг, передбачених На
думку автора, з трьох описаних вище факторів саме останній був
основною перепоною для дієвої роботи варіацій тесту і буде –
для дієвої роботи універсального тесту у разі набрання чинності
змін, передбачених Багатосторонньою Конвенцією.
Наявність на законодавчому рівні вимог щодо обов’язкового
розкриття інформації про операції платників податків, які можуть
бути пов›язані з уникненням від оподаткування (mandatory disclosure requirements), мали б спростити роботу податкових органів у
напрямку боротьби з уникненням від оподаткування. Окрім того,
така процедура існує як на рівні окремих держав (США, Канада,
ПАР) [11: 91-97] та ЄС [10], так і на рівні глобальної ініціативи
[11].
Основна ідея вимог щодо обов’язкового розкриття інформації
полягає у тому, що платник податків та інші особи, які мають
відношення до організації або планування податкових структур,
що можуть призвести до отримання платником податків пільг
всупереч цілям і завданням Податкових Конвенцій, повинні
звітувати перед податковими органами про такі операції.
Хоча дослідженню вимог щодо обов’язкового розкриття
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інформації варто було б приділити окрему роботу, вже зараз можна
задуматись над впровадженням не тільки універсального тесту,
а й зазначених вимог. Так, поєднання цих двох інструментів у боротьбі з уникненням від оподаткування збільшило б вірогідність
незастосування пільги, про яку йшлось у змодельованій вище
ситуації, а Держава Б отримала б більше доходу у вигляді податків.
Ратифікувавши Багатосторонню Конвенцію, Україна
остаточно погодилась замінити більшість варіації тесту,
які містяться в укладених нею Податкових Конвенціях, на
універсальний тест. На відміну від варіацій, універсальний тест
сформульовано таким чином, що може обмежувати застосування
будь-якої пільги. Однак, його фактичне застосування здебільшого
буде обмеженим рамками статті Податкової Конвенції, у якій
такий тест буде закріплено.
Аналіз вітчизняної судової практики показав відсутність
відповіді на зловживання платниками податків положеннями
Податкових Конвенцій. Відповідно, існує вірогідність, що
звичайна заміна варіацій універсальним тестом навряд чи
призведе до зрушення у боротьбі з уникненням від оподаткування
в Україні.
Зі своєї сторони, Україна може впровадити додаткові
інструменти на національному рівні, які можуть підсилити дію
як універсального тесту, так і його варіацій (у тому випадку, якщо
інші держави не погодяться на запропоновані Україною зміни у
Податкові Конвенції).
Таким інструментом може стати процедура обов’язкового
розкриття інформації особами, які мають відношення до
планування або реалізації податкових структур, спрямованих
на отримання пільг, передбачених Податковими Конвенціями,
всупереч меті та цілям цих міжнародних договорів.
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ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ РОЗВИТКУ
ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА «ЗЕЛЕНОГО
БІЗНЕСУ» В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
За умов розвитку світової екологічної кризи важливим для
України є створення таких умов функціонування економіки держави, які б дозволяли знизити рівень шкідливих викидів та обсягів використання невідновлюваних природних ресурсів, поліпшити екологічну ситуацію в країні, а відтак забезпечити стабільний
рівень її економічного зростання. Таким кроком може стати впровадження практики економічного господарювання, спрямованої
не лише на отримання прибутку, а й на мінімізацію шкідливого
впливу на навколишнє природне середовище (НПС) та використання енергозбережувальних і ресурсозбережувальних технологій, формування ринку екологічних товарів і послуг.кономіці,
постає проблема фінансування «зелених проектів» з державних
та місцевих коштів, або – створення державою иятливих умов
для розвитку малого та середнього бізнесу за рахунок податкових
пільг, податкових канікул, дотацій та інших форм цільової державної економічної допомоги. Вирішенням цієї проблеми може
стати й залучення грантових іноземних коштів від приватних інвесторів, урядів держав та міжнародних організації.
Для розвитку зеленої енергетики України необхідно активно
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залучати прямі іноземні інвестиції у вітчизнянний енергетичний
сектор. Потужний потенціал щодо цього мають регіони України.
Розвиток зеленої енергетики у регіонах сприяє їх сталому
економічному зростанню. Прикладом міжнародної співпраці
України є проєкт розвитку сонячної енергетики у співробітництві
з турецькою компанією ÜMITLI, розробником об’єктів відновлюваної енергетики. У співпраці з українською компанією INTEGRITES планується збудувати сонячні електростанції
у Дніпропетровській області загальною потужністю 26 Мвт.
Передбачається, що сонячні електростанції зможуть забезпечити
електроенергією близько 18 тис. домогосподарств регіону,
що сприятиме скороченню шкідливих викидів СО2 та інших
продуктів горіння традиційних вуглецевих енергетичних
ресурсів щонайменше на 22 тис. т. на рік. Термін експлуатації
сонячних електростанцій становить біля 10 років у межах схеми «зеленого» тарифу. Проєкт будівництва геліо-електростанцій
у Дніпропетровській області передбачає надходження прямих
іноземних інвестицій до України обсягом понад 30 млн. дол.
США [5].
Для виконання Енергетичної стратегії України на період до
2035 р., планується збільшення потужності відновлюваної енергії.
Іноземні компанії, які беруть участь у проєктах з відновлюваної
енергетики, приваблює в Україні «зелений тариф», який гарантує
виробникам прибутки та рентабельність у майбутньому. Сонячна
енергія є одним із перспективних видів відновлювальної
енергетики. А українська енергетична інфраструктура відповідає
вимогам щодо її розвитку. Так, спільний проект німецької
компанії Enerparc AG та українського підприємства Rodina
спрямований на розбудову сонячної електростанції на території
зони відчуження у Чорнобилі, адже Чорнобильська АЕС мала
розгалужену систему енергетичної інфраструктури [6]. Вперше
експлуатація сонячної електростанції на території зони ЧАЕС
відбулась ще 1 липня 2018 р. Проєкт налічує приблизно 3 800
сонячних панелей, які розташовані на території розміром понад
1,6 га та виробляють електроенергію, достатню для живлення 2
тис. домогосподарств [6]. Регіональні енергетичні проекти у сфері відновлюваної енергетики позитинво впливають на регіональний розвиток, у т.ч.: сприяють забезпеченню енергетичної безпеки регіону, створюють нові робочі місця та поповнюють місцеві
бюджети.
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Перспективним проектом міжнародного співробітництва
України у енергетичній сфері є пакет боргового фінансування між
американською компанією General Electric та люксембурзькою
компанією Long Wing Energy SCA. Пакет було оформлено у
розмірі 150 млн. дол. США з метою боргового фінансування
першої черги будівництва Запорізької вітроелектростанції (ВЕС)
потужністю 98 МВт [7]. Такі обсяги інвестування дозволяють побудувати електростанцію, що містить 27 наземних вітряних турбін. Термін експлуатації ВЕС – щонайменше 15 років. Початок
реконструкції Запорізької ВЕС дозволить «розморозити» проєкт,
що реалізується ще з 2009 р. Комерційну експлуатацію проєкту
передбачено розпочати наприкінці 2020 р. Планується, що ВЕС
вироблятиме достатні обсяги електроенергії для забезпечення понад 170 тис. домашніх господарств регіону. У майбутньому, планується розширення проєкту до обсягів у 500 МВт, що зробить
Запорізьку ВЕС найбільшою в Україні та п’ятою за обсягами генерації вітрової ВДЕ у Європі [7].
Позитивним прикладом залучення іноземних інвестицій
до розвитку відновлюваної енергетики в регіонах України є
Нікопольська сонячна електростанція (СЕС) потужністю у 200
МВт [8]. Будівництво геліо-електростанції розпочали у квітні 2018
р., і за прогнозами, вона мала стати другою за потужністю СЕС
на території Європи. Потенційними споживачами електроенергії
є стратегічні українські заводи – Нікопольський завод феросплавів, Марганецький та Орджонікідзевський гірничо-збагачувальні
комбінати (ГЗК). Будівництвом займається китайська компанія
China Machinery Engineering Corporation. Загалом планується
встановлення 750 тис. сонячних панелей китайського
виробництва. Нікопольська СЕС дозволить зменшити викиди
СО2 на 300 тис. т. за рік завдяки зниженню навантаження на
традиційний (вуглецевий) тип вироблення електроенергії. Період експлуатації Нікопольської СЕС, за оцінками, складатиме
25 років, а прямі інвестиції у проєкт складатимуть понад 230
млн. євро. [8]. Важливим елементом розвитку «зеленого бізнесу»
є фінансування технологічних стартапів. Українські стартапи
стикаються з проблемою недостатності фінансування, браком
залучення коштів з боку держави та великих підприємств. У таких випадках для розвитку стартапів у сфері «зеленого бізнесу»
особливо важливими є гранти від міжнародних організацій. Так,
у 2019 р. ЄБРР, ЄС та громадська організація Greencubator надали

460

гранти п’яти українським компаніям загальною сумою 100 тис.
євро у рамках фінальної хвилі проекту «Кліматичні Інноваційні
Ваучери» [9]. Гранти компанії отримали на реалізацію наступних
екологічних проектів: Delfast – сертифікація електровелосипедів,
їх патентування, подальші технічні та функціональні
вдосконалення; Integro-SD – проект автоматизації виробництва
органічних добрив з курячого посліду за власною розробленою
технологією; «Інтегральні комплексні системи» – це бездротова
система для керування енергоспоживанням з мінімізацією
енерговитратат; ІОТ ТРЕЙД – проект розробки програмного
забезпечення (ПЗ) для «розумного» хаба, який має на меті
керування мережею сенсорів і терморегуляторів у комерційній
та житловій нерухомості; «Оболонь Оіл» – підготовка серійного
виготовлення мобільних установок для подальшої переробки
полімерних відходів в альтернативні види пального.
Пріоритетною сферою, яка в Україні особливо потребує залучення іноземних інвестицій, є утилізація твердих побутових відходів (ТПВ), у т.ч. для отримання електроенергії. Так, за даними
Державної служби статистики України у 2018 р. було зібрано на
10% ТПВ більше, ніж у 2014 р. [3]. За умов недосконалих технологій поводження з ТПВ, в Україні більша частина твердих побутових відходів зберігається на відкритих звалищах, що забруднює
природне середовище, питну воду, погіршує екологічну ситуацію
на місцевому рівні. Площа сміттєзвалищ в Україні має тенденцію
до зростання. Так у 2018 р. майже 60,5% усього зібраного сміття
(ТПВ) було вивезено на сміттєзвалища, у той час як утилізовано
лише – 0,14%, а спалено з метою отримання енергії лише – 1,73%
[3]. Ознакою розвинутих країн світу є налагодження ефективної
системи сортування та вторинної переробки ТПВ, у т.ч. з метою
виробництва електроенергії та вирішення за рахунок цього енергетичної проблеми місцевих громад. Переробка ТПВ у розвинутих країнах світу є складовою «циркулярної» економіки, складовою якої є і «зелений бізнес» у «розумних містах».
Проблема утилізації сміття в Україні стоїть досить гостро. В
Україні немає інноваційних національних технологій, наприклад
– вітчизняних міні-заводів, на яких виробляється електроенергія
внаслідок переробки та/чи спалювання ТПВ. Такі міні-заводи з
переробки ТПВ досить поширені в регіонах країн ЄС, розташовані
у місцевих громадах і забезпечують місцевих мешканців
дешевою електроенергією та гарячим водопостачанням. За умов
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подальшого розвитку процесів децентралізації, проблема утилізації та/чи вторинної переробки ТПВ в Україні має вирішуватись на
місцевому, регіональному рівні. Водночас, оскільки будівництво
сміттєпереробних заводів потребує великих коштів та має великі
терміни окупності, до цих процесів доцільно залучати іноземні
інвестиції.
Прикладом співпраці у сфері промислової переробки
ТПВ є дії адміністрації Житомирської області із залучення
хорватських інвестицій. У рамках спільного українськохорватського інвестування у Житомирській області планується
запуск в експлуатацію найбільшого в Україні заводу з переробки
несортованих твердих побутових відходів за спеціальною
інноваційною МБО-Т технологією (механічна, біологічна і термічна обробка і переробка ТПВ). Підрядником з реалізації проєкту є
хорватська компанія Тehnix, яка вже ввела в експлуатацію понад
50 екологічно-безпечних сміттєпереробних заводів в країнах
ЄС [10]. Проектна потужність майбутнього заводу передбачає
переробку близько 82 тис. т. ТПВ за рік. Глибина переробки за
МБО-Т технологією досягатиме 85-95 %, а її результатом буде
виготовлення компосту з органічного сміття, вторинної сировини
й альтернативного палива для цементних заводів. Початок
будівництва заводу планується на 2020 р., а орієнтовна вартість
проекту – 10 млн. євро.
Висновки. Одним з пріоритетів міжнародного економічного
співробітництва України є залучення іноземних інвестицій та
спільне інвестування у проекти відновлюваної енергетики та
«зеленого бізнесу» на місцевому, регіональному рівні. Саме
у регіонах України сконцентрована максимальна кількість
природних та людських ресурсів, у т.ч. відновлюваних,
промислове освоєння яких відповідає принципам сталого
розвитку. Залучення іноземних інвестицій до регіонів України є
важливим джерелом розвитку «зеленої економіки» та «зеленого
бізнесу», що відповідає критеріям екологічності, інноваційності
та ресурсозаощадження, позитивно позначається на конкурентоспроможності виробленої продукції та послуг. Залучаючи
міжнародний капітал, «зелений бізнес» може компенсувати
недостатність фінансування з боку держави та отримати доступ
до довгострокового іноземного інвестування. Створення та
розбудова екологічно-зорієнтованих підприємств на місцевому
рівні позитивно впливає на соціально-економічний розвиток
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регіонів та України в цілому. Діяльність бізнес-структур, які
спеціалізуються на виробництві відновлюваної енергетики,
розбудові заводів з переробки ТПВ, на будівництві сонячних,
вітро-, гідро- та біо- електростанцій,
сприяє екологізації
виробництва, покращенню стану навколишнього природного
середовища, створює нові «зелені» робочі місця та переорієнтовує
регіональну та національну економіку до стандартів сталого
економічного розвитку.
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В умовах глобальної інтеграції швидкими темпами
розвиваються інтеграційні процеси між країнами та зростає
значення фінансових відносин в їх співробітництві. Сучасні
інтеграційні об’єднання все частіше наголошують про
довгострокові наміри співпраці. Інтеграційні спільноти втрачають
статус тимчасових формувань, які створювалися на час певних
загроз. Але, кількість інтеграційних об’єднань невелика, серед
яких ЄС та НАФТА є прикладом довготривалих об’єднань у
вирішенні різних проблем.
Економічні взаємовідносини Канади та США завжди були
важливою складовою формування їх зовнішньої політики. Одним
із яскравих прикладів цього є канадсько–американська Угода
про вільну торгівлю 1988 року. Канада прагнула розширити
американський ринок для канадського експорту. Мексика в цей
період спостерігала за інтеграційними процесами двох країн, але
залишалася осторонь [2].
Переговори навколо створення зони вільної торгівлі в Америці
почалися в 1990 рр. Основна мета договору – це створення
зони вільної торговельної для країн–членів, яка виокремлювала
наступні цілі [4]:
- усунення торгових бар’єрів та полегшення міжнародного
руху товарів і послуги між країнами (Канада, Сполучені Штати,
Мексика);
застосування умов справедливої конкуренції в області
вільної зовнішньої торгівлі;
збільшення інвестиційних можливостей територій;
забезпечення необхідного та ефективного захисту
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прав інтелектуальної власності на території кожної країни;
визначення рамок для подальшого тристороннього,
регіонального, і багатостороннього співробітництва заради
збільшення і розширення вигод від угоди.
Північноамериканська економічна інтеграція та її механізм
функціонування є цікавим прикладом розвитку інтеграційних
процесів у фінансовій сфері та розробки методів їх регулювання.
По–перше, в дане об’єднання входять країни з різним
економічним розвитком, що є незвичним, на відміну від інших
ітераційних об’єднань.
По–друге, особливу роль в північноамериканському
об’єднанні відіграє американський капітал, який створив розвиток
інтеграційних процесів у виробничій та торгівельній сфері.
Варто зазначити, що партії та неурядові організації відігравали
важливу роль у Канаді, США та Мексиці під час дискусій щодо
НАФТА. Кожна з країн має політичний інститут, які значно
відрізняються один від одного, їм вдалося досягти певного
успіху в регіональному діалозі з неурядовими некомерційними
організаціями для створення спільної інтеграційної стратегії.
У трьох країнах дебати про НАФТА вплинули на активізацію
діяльності місцевої влади, виявлення позицій політичних партій
та формування посередницької діяльності неурядових органів.
Важливим моментом стало налагодження владними партіями в
США, Канаді та Мексиці між собою та з представниками вищих
бізнесових кіл постійного зв’язку для спрямування інтересів
бізнесу на підтримку державної торговельної політики.
Найбільш зацікавленими в просуванні політики фрі-трейду,
як США, так і Канади були представники транснаціонального
бізнесу. Політика фрі-трейду тарифно-митного захисту
канадської економіки прискорила розорення малої та середньої
національної буржуазії, якій було важко конкурувати з США, з
транснаціональним бізнесом, з Мексикою, з її дешевшою, ніж у
Канаді робочою силою.
Зазначимо, що прямі іноземні інвестиції є невід’ємним
компонентом північноамериканської інтеграції, а у випадку Канади
та Мексики – важливою формою припливу довгострокового
капіталу. Укладена між США, Канадою та Мексикою Угода про
вільну торгівлю охоплює інвестиційні відносини трьох країн [2].
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США є головним інвестором для Канади. Через менший
економічний потенціал Канада має відповідно менші можливості
зовнішньополітичного
впливу.
Підтримка
ефективних
відносин з США є головним двигуном зовнішньої політики
Канади. Американські ТНК прагнуть використовувати
висококваліфіковану канадську робочу силу, яка дешевша, ніж в
США та багаті природні ресурси країни. Уряд Канади ж вважає,
що участь у НАФТА дозволить більш тісно прилучитися до
випуску наукомісткої продукції та збільшити прибутки.
Учасники НАФТА проголосили своєю головною метою
створення не спільного ринку західноєвропейського зразка, а зони
вільної торгівлі, яка дала можливість кожній країні-інтегранту без
перешкод і обмежень розвивати економічні відносини з іншими
державами та регіонами [5].
Однак, в Канаді нараховується багато супротивників
поглиблення інтеграції з США та з НАФТА, через те, що
американські фірми в Канаді занадто агресивні й існують
побоювання щодо втрати національного контролю над деякими
галузями. Побоювання канадців зрозумілі ще і тому, що поки
не створено сильних юридичних інститутів, які покликані
супроводжувати економічні процеси.
Угода НАФТА дало потужний поштовх економіці країни. За
десять років експорт канадської продукції збільшився практично
в два рази. При цьому основну частку експорту складає
автомобільна індустрія та промисловість. У першому півріччі
2016 року загальна торгівля в регіоні НАФТА склала 492,2 млрд.
дол. США, що на 5,4% менше ніж у минулому році [3]
У порівнянні з 1993 роком, загальна торгівля в регіоні НАФТА
склала 144,2 млрд. дол. США. Найбільшими партнерами були
Канада та США, їх частка в торгівлі складала 69,7% від зальної
торгівлі в інтеграційному об’єднанні НАФТА [3].
Загальний імпорт товарів з США від партнерів НАФТА
збільшився з 150,9 млрд. дол. США в 1993 році до 677,9 млрд. дол.
США в 2019 році (349%), в той час як експорт товарів збільшився
з 141,8 млрд. дол. США до 548,8 млрд. дол. США (287%) за той
же період часу [1].
У 2019 торговий дефіцит США збільшився до 129,1 млрд.
дол. США проти 74,3 млрд. дол. США в 2016 році. Також зросла
торгівля послугами з партнерами НАФТА. У 2018 році позитивне
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сальдо торгівлі послугами між Канадою і Мексикою склало 36,2
млрд. дол. США [1].
30 вересня 2018 року учасники НАФТА оголосили, що досягли
нової угоди USCM. На думку багатьох експертів, велика частина
угоди аналогічна оригінальній НАФТА. Проте, є деякі суттєві
зміни в автомобільній і сільськогосподарської продукції, а також
зміни в системі врегулювання суперечок. Угода також включає
в себе аналогічні положення, які були узгоджені попередньою
адміністрацією в ході обговорення транстихоокеанського
партнерства. Ці положення включають цифрову і інтелектуальну
власність, патентний захист, стандарти зайнятості, екологічні
правила і маніпулювання валютою. Нова угода також заохочує
узгодженість регулювання в деяких секторах, таких як сільське
господарство, для підвищення ефективності.
Таким чином, НАФТА змінила економіку Північної Америки,
завдяки створенню інтегрованих ланцюгів поставок і підвищенню
продуктивності та економічної активності в регіоні. Угода була
для США і його партнерів чистим позитивом як з точки зору
обсягу виробництва, так і з точки зору зайнятості. Припинення
дії угоди чверті століття може стати великою помилкою в умовах
зростаючої конкуренції, що ставить США в невигідне становище.
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КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ЯК СТРАТЕГІЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Креативна економіка стала одним із головних драйверів
соціально-економічного розвитку та найважливішим напрямком
інноваційного розвитку. Відбувається формування відповідного інтелектуального середовища ,що сприяє розкриттю
творчих здібностей та створенню ними нових ідей та їх успішної
реалізації в життя. Тобто, суть креативної економіки полягає в
тому, що саме свобода і вільний ринок дають унікальний шанс
перетворювати свої власні ідеї на товари чи послуги.
Креативна економіка є однією з найдинамічніших секторів
світової економіки з потужною трансформаційною силою для
соціально-економічного розвитку. Володіючи креативністю як
основним рушійним сигналом, цей сектор дає змогу: сформувати
привабливий інвестиційний клімат, сприяти зростанню
соціальної злагоди і розвитку соціальної сфери, модернізувати
сферу освіти, генерувати прибуток, створити нові робочі місця,
модернізувати промислові процеси та налагодити виробництво,
освоїти нові ринки і створити інфраструктуру для культурного
туризму, посилити конкуренцію, забезпечити зростання торгівлі
та ще багато іншого [2, c.82].
Креативна економіка в Україні набуває значного розвитку,
але не є настільки прогресивною та популярною, як у країнах
Європейського Союзу, де зайнято близько 12 млн. осіб, що становить 7,5% робочої сили, а загальний обсяг доходу становить 535,9
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млрд. євро, тобто 4,2% ВВП Європейського Союзу. Найбільший
внесок креативних галузей у ВВП припадає на США - 11,2%, а
найбільший внесок творчого сектору у зайнятість - у Нідерландах
- 8,8% [6]. Також існують відмінності, в якому секторі зосереджені різні країни, наприклад в Португалії акцентують увагу на кіновиробництві та книговиданні, у Данії - аудіовізуальний сектор,
мода, архітектура та дизайн. Незважаючи на те, що існують різні
секторальні пріоритети, загалом мета національної політики
держав та урядів мало відрізняються одна від одної, адже країни
усвідомлюють креативні індустрії, як важливий інструмент для
розвитку власної економіки.
На жаль, економіка України погано підтримує творчі
ініціативи та демонструє досить низькі результати порівняно з
Європою чи Північною Америкою - внесок креативних галузей
у ВВП становить лише 3,47%, а зайнятість - 1,91%. Але, відповідно до Глобального індексу творчості [5] Україна посідає 45те місце серед 139 країн, за такими показниками, як технології
талант та толерантність. Величезна різниця між індексом
талантів і індексом технології (відповідно, 24 та 43 місце) вказує
на рівень нових розробок в Україні, яких набагато менше, ніж
людей, які потенційно можуть реалізувати їх. Отже, для того,
щоб креативні індустрії та креативність стали драйверами
економічного розвитку в Україні, має насамперед змінитися
розуміння важливості продукування нових ідей.
На сьогоднішній день мегаполіси України є величезними
інноваційними лабораторіями в умовах креативної економіки.
Найбільш розвинені підгалузі креативних галузей - реклама,
IT-сектор, ЗМІ та дизайн, який вже багато років розширюється.
Україна входить у ТОП-3 країни Центральної Європи, де
рекламна індустрія сильно впливає на економіку, адже ринок
реклами в Україні досяг 625 млн. дол. США у 2018 році.
Але вже є певні надбання в сфері культури: успішно
реалізується Програма ЄС «Креативна Європа», яка працює з
2017 року, що дозволяє українським культурним інституціям
приєднатися до європейських професійних мереж, знаходити
партнерів та реалізовувати різноманітні спільні міжнародні
проекти,конференції та форуми [3, c.203]. Найбільшою
платформою в Україні для обговорення проблем розвитку
креативної економіки є щорічний форум «Креативна Україна»
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[7], для політико-експертного обговорення з метою формування
державної політики у сфері креативних індустрій та головним
організатором якого є Міністерство культури України.
Доктрина збалансованого розвитку «Україна – 2030», в рамках
якої зазначено, що креативна економіка є одним із драйверів
економічного розвитку країни, головною рушійною силою є
креативний потенціал. В останні роки виникають різноманітні
проекти колективної організації з метою сприяння та розвитку
потенціалу громадян брати участь у соціальному житті через
культуру та креативність, наприклад, Київський хаб Kyiv Smart
City, VUM-online, Конгрес культурних активістів, «Дивовижні»,
«Тепле місто» та багато інших.
Незважаючи на цікаві приклади колективних платформ, ще
досі відчутний розрив між Україною та розвинутими країнами,
адже перехід відбувається досить повільно, а ситуація у креативні
сфері є досить складною та неоднозначною. Але для того, щоб
розвивати креативні проекти в Україні, необхідно враховувати
існуючі проблеми, які значно сповільнюють цей процес: творчі
галузі не визнаються пріоритетним напрямком розвитку країни,
низька співпраця центральних органів та місцевих в культурній
сфері, відсутність підтримки та належних бізнес-моделей
для творчих установ, слабка законодавча база для творчого
просування бізнесу та низький рівень розвитку альтернативних
джерел фінансування та інше [1, c.22].
Не аби яку роль відіграють загальнодержавні проблеми,
наприклад, бідність населення, протистояння між мистецтвом і
комерцією, відтік обдарованих людей за кордон. Наведені вище
дані свідчать про те, що Україна займає досить скромні позиції
у розвитку креативної економіки, але така позиція не вказує на
низький потенціал її розвитку. Навпаки, такий потенціал існує, і
його можна вдосконалити.
Оскільки урядом визначено, що перспективними секторами
економіки є інформаційні та комунікаційні технології, креативні
індустрії, туризм, технічне обслуговування та виробництво
запасних частин та комплектувальних виробів для аерокосмічної
та авіаційної промисловості, тому потрібно прикласти максимум
зусиль для нарощування їх креативного потенціалу.
Тому, основними перспективами розвитку креативної
економіки в Україні є створення стратегії, спонукання потенціалу
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інновацій та міжнародне співробітництво в цій сфері, формування
креативної інфраструктури та раціональної мережі творчих
просторів по всій країні та, нарешті, покращення законодавчої
бази щодо інтелектуальної власності та навичок для бізнесу.
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Міжнародна міграція робочої сили на сьогоднішньому
етапі розширення світо-господарських зв’язків несе вагомий
вплив на економічний розвиток кожної країни. Це надзвичайно
масштабний процес , який з кожним роком залучає все більше
країн та понад 100 млн. осіб.
Поширення даного процесу на території України є наслідком
ряду причин. Ними постають:
1) структурна деградація економіки держави;
2) склад сировинних ресурсів;
3) розгортання військових дій на сході України.
Географічна структура трудової міграції з нашої країни
переважно зосереджена на Польщі, Італії, Іспанії, Португалії,
Чехії.
Важливими факторами ринку праці нашої держави є
наявність вільних робочих місць та рівня безробіття. Поширене
в Україні явище «прихованого безробіття» не дозволяє в повній
мірі чітко дослідити актуальні дані та інформацію навіть в
офіційних джерелах. Безробіття на території України, як явне так
і приховане, є найбільшим фактором поширення процесу міграції
за кордон.
Одним із факторів «відштовхування» трудових ресурсів
закордон є економічний, зокрема низький рівень оплати праці.
За останніми даними, оприлюдненими Державною службою
статистики України, середня заробітна в Україні у червні 2019
року становила 9205 гривень. В інфографіці приведена середня
заробітна плата за червень місяць кожного року у доларах США
по курсу гривні на 1 липня.
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Міжнародні міграція несе в собі як позитивні, так і негативні
наслідки для соціально- економічного сектору України.
Позитивний вплив проявляється в зменшенні напруги на
внутрішньому ринку праці через виїзд працездатних осіб, що
сприяє зменшенню рівня безробіття. Наступним позитивним
результатом міграційних процесів є одержання Україною
додаткових валютних доходів, а саме грошові перекази від
емігрантів своїм близьким. Це спричиняє поліпшення стану
платіжного балансу. Протягом останніх років українські
працівники, що знаходяться за кордоном, стали головними
інвесторами в економіку України. Також не можна не сказати
про надходження нових знань, технологій, ділових зв’язків,
соціального капіталу з-за кордону та покращення міграційної
привабливості України, що постають не менш важливими
позитивними факторами.
Проте, міграційні процеси несуть вагомі втрати для
економічної сфери України такі як:
зниження частини
потенційних податкових надходжень; інфляційне зростання
внаслідок збільшення обсягу грошових переказів; скорочення
громадян України, збільшення навантаження на працездатне населення; негативні зміни у психології значної частини мігрантів
внаслідок тривалого перебування за кордоном на нелегальному
або напівлегальному становищі.
Основною причиною еміграції українців є оплата праці
за межами України. Заробітки мігрантів, за статистикою, є
вищими приблизно в три рази за середню заробітну плату
в Україні. Перекази мігрантів в Україну становлять майже
половину бюджету домогосподарств, які мають у своєму складі
довгострокових трудових мігрантів, і 60% бюджету тих, члени
яких практикують короткострокову трудову міграцію [1].
У 2018 р. Україна увійшла до 10 країн за кількістю
трудових переказів. Утім, така ситуація радше свідчить про
негативні аспекти міжнародної міграції. Україну залишає
економічно активне населення, особи з вищою освітою, молоді
кваліфіковані кадри. І як наслідок, зменшуються можливості
власного розвитку; уповільнюються темпи НТП; знижується
загальна конкурентоспроможність на ринку праці; зменшуються
надходження до бюджету як наслідок скорочення кількості
потенційних платників податків.
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В 2018 році Україна відзначилась на міжнародній арені та
ввійшла до 10-ки країн за кількістю трудових мігрантів. Проте
дана ситуація більше вказує на негативні аспекти міжнародної
міграції. Економічно активне населення, кваліфіковані кадри
та особи з вищою освітою покидають територію держави, що
зменшує темпи НТП, знижує конкурентоспроможність на ринку
праці
За даними Міністерства фінансів України, у 2019 році
українські трудові мігранти переказали в Україні 12,9 мільярда
доларів.
Примітка: складено автором за даними Національного банку
України.
Крім цього, у Мінфіні зазначають, що висока трудова міграція
українців за кордон сприяла зменшенню безробіття в Україні до
7,3%, що є найкращим показником за останні 6 років [2].
Також в 2018 році обсяги грошових перказів мігранті до
України були на 12,2% меншими. Це прияло до подальшого
збільшення рівня середньої заробітньої оплати праці в Україні.
В останні роки це джерело надходжень значною мірою дозволяло «вирівнювати» платіжний баланс. Як приклад, надходження
заробітчан покривають дефіцит, що сформувався через
перевищення імпорту над експортом.
Карантин 2020 року під час пандемії спричинив масове
повернення на Батьківщину наших вчених, які стали вимушеними
трудовими мігрантами, нехай і більш престижними, ніж інші, не
просто не створить складнощів, а навпаки – підвищить шанси на
технологічне і економічне відродження України. Результатом
даного процесу повернення буде ріст конкуренції на ринку
праці, яка є позитивним явишем для роботодавців, що матимуть
змогу вибору працівників. Проте, для працівників це обернеться
негативним чином, змушуючи погоджуватися на дешевшу працю.
Український ринок праці під час карантину змінився до
невпізнання, адже карантин зупинив роботу багатьох галузей.
Без роботи залишилися тисячі співробітників, зайнятих раніше в
туризмі, готельній та ресторанній сферах. А в дефіциті опинилися
оператори АЗС, касири, кур›єри та фармацевти.
Понад 70 тисяч осіб офіційно отримали статус безробітних
з початку карантину, повідомляє Державна служба зайнятості
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України. Всього ж на 13 квітня в центрах зайнятості
зареєструвалися понад 387 тис чоловік, а рівень безробіття в 2020
році вже склав 9,4% замість 8,1% очікуваних [2].
Отже, демографічні та еміграційні процеси є причиною
постійного зменшення населення України.Основними причинами
міграції населення є пошук кращих умов праці та вищого рівня
заробітної плати. Цей процес несе в собі як позитивні, так і
негативні наслідки для економіки України. Трудові мігранти
постають головними інвесторами в економічний сектор держави,
проте з сьогоднішньою ситуацією в світі це явище матиме істотні
зміни.
Список використаних джерел та літератури:
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ukrayini.pdf
1. Офіційний сайт
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Актуальність. В умовах глобальних трансформацій завдяки
постійному прогресу в науці світ настільки швидко розвивається,
а щодня розробляються нові тенденції та технології. Це впливає
на багато різних областей, однією з яких є інформаційні
та комунікаційні технології (ІКТ). Активний розвиток ІКТ,
вплинув на різні аспекти сучасного суспільства, змінивши
навіть економічні, політичні, соціальні та культурні структури.
Оскільки умови бізнесу швидко змінюються, потреба в інтеграції
бізнес-технічних систем вимагає, щоб нові рамки та рішення ІКТ
залишалися одночасно на висококонкурентних ринках.
Інформаційні та комунікаційні технології змінюються
швидше, ніж зазвичай очікується. Динамічний розвиток
в останні роки не дає підстав для того, що в 2020 році він
сповільниться. Підтвердженням цьому є глобальні витрати
галузі ІКТ, які за прогнозними даними Міжнародного
союзу електрозв›язку становитимуть близько 4 трильйонів
доларів США та будуть з кожним роком зростати (рис.1.):

Примітка. Побудовано автором за даними Міжнародного
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союзу електрозв›язку.
Одна з найбільших телекомунікаційних компаній США Cisco, 5 років тому передбачила, що до 2020 року більше людей
будуть мати мобільні телефони, ніж доступ до електрики і питної
води. Згідно з даними GSMA Intelligence, організаторів Mobile
World Congress (MWC) сьогодні у світі 67% населення використовують ці пристрої [2].
Саме тому доцільно виділити основні тенденції на наступні
роки:
1. Гіпер-автоматизація.
Активний розвиток робототехніки задля автоматизації бізнеспроцесів, зробивши їх більш точними, більш ефективнішими і до
10 разів швидшими, комбінуючи при цьому технології, такі як
RPA (Robotic Process Automation), штучного інтелекту і машинного навчання.
  2. Multiexperience.
Віртуальна реальність (VR), Доповнена реальність (AR) і
Змішана реальність (MR) трансформують наш спосіб сприйняття
цифрового світу і взаємодії з ним. Ця зміна наближає нас до
майбутнього завдяки програмам, які запропонують користувачеві
безліч можливостей.
  3. Демократизація використання технологій.
Доступ людей до розробок буде здійснюватися без дорогих
затрат і буде обертатися навколо чотирьох великих областей:
дані та аналіз, розробка, дизайн і ноу-хау.
4. Людська досконалість.
Технологічні тенденції також включають використання
інновацій для поліпшення наших фізичних і когнітивних
здібностей, від підшкірних імплантатів до більш широкого
доступу до інформації.
5. Граничні обчислення.
Ця галузь ІТ матиме великий вплив на Інтернет речей (IoT),
зробивши можливим обробляти дані, створені на пристроях локально, без необхідності завантажувати їх у хмару чи надсилати у
зовнішній центр обробки даних.
5. Гібридні хмари.
Відбудеться децентралізація більшості хмарних сервісів.
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Однак постачальник вихідної публічної хмари зберігатиме
відповідальність за функціонування, контроль, оновлення та
еволюцію послуг.
Крім прогнозів Gartner, можна виділити такі основні інновації, які будуть мати головне значення у 2020 році [4]:
1. Мережа 5G, п’яте покоління мобільного телефону, надійшла в 2019 році, і її комерційне використання, як очікується,
зросте експоненціально з 2020 року.
2. Wifi 6: цей новий стандарт для бездротових з’єднань вже
знаходиться на етапі випробувань і забезпечить більшу охоплення, безпеку, швидкість та щільність руху.
3. IoT для промисловості, транспорту та містобудування:
стандартизація IoT перетворить галузь на зразок сервісних
моделей, покращить автономне керування автомобілем та зв’язок
транспортних засобів та сприятиме розвитку розумних міст. Посправжньому неперевершена річ у IOT полягає в тому, що вона
не лише змінює спосіб ведення бізнесу, але і бізнес-моделі, які
ми використовуємо для цього. Наприклад, моделі оплати за
користування стають все більш популярними у всіх галузях, коли
з’являються нові дані про клієнтів.
Таким чином, розвиток цифрових технологій забезпечує значне
підвищення конкурентоспроможності економіки, підприємства
та реагує на ключові суспільні виклики. Підйом інформаційних
технологій проклав шлях для різних інновацій. З оцифровуванням
інформації все більше підприємств використовують переваги
цифрових інструментів для покращення своїх перспектив.
Основними трендами на даний момент є сфери штучного
інтелекту, ключові технології цифрової трансформації від
фотоніки до програмного забезпечення, просунуте та розумне
підключення з новим 5G та Інтернетом нового покоління,
включаючи технології розподіленої книги та блокчейн.
Список використаної літератури:
1. Офіційний сайт Міжнародного союзу електрозв›язку
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.
itu.int/en/Pages/default.aspx
2. ICT Research & Innovation [Електронний ресурс] – Режим
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МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ
SLOW FASHION РУХУ
Повільна мода (англ. Slow fashion) — підхід до споживання
одягу та аксесуарів, при якому купуються тільки якісні речі, при
виробництві яких дотримувався принцип етичного ставлення до
навколишнього середовища.
Актуальність теми. Термін «повільна мода», почав
використовуватись ще у 2000-х роках. Але Кейт Флетчер,
екоактивіста та журналістка, у 2007, перша написала статтю, після
якої цей термін отримав масовий розголос. Вона протиставила
slow fashion мас-маркету, сказавши, що прогресивний підхід
до одягу — це відмова від переспоживання та проходження
миттєвим трендам.[1]
Повільний рух в моді — це сукупність всіх «стійких»,
«екологічних» та «етичних» напрямків моди.
Ключове гасло повільної моди — «якість важливіша за
кількість». Це означає уповільнення темпів споживання одягу та
розумний вибір речей. Slow fashion — вибір на користь речей з
органічного та відновлюваної сировини.
24 квітня 2013 року трагедія «Рана Плаза» забрала з собою
в Бангладеші понад 1100 швейних робітників та понад 2200
опинилися в лікарні. Інцидент змусив споживачів у всьому світі
запитати, хто робить одяг, який ми носимо щодня та в яких
умовах?
Документальні фільми на кшталт The True Cost освітлюють
те, як швидка індустрія моди виснажує земні ресурси та
використовує рабську працю, щоб передати «дешеву» вартість
кінцевому споживачеві.
Зараз, через шість років після трагедії «Рана Плаза», з’явилися
десятки брендів повільної моди. [2]
Практичне значення отриманих результатів роботи полягає в
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тому, що результати дослідження, отримані в даній роботі, можна
використовувати при аналізі кейсів для дисциплін: Брендиг,
Fashion-комунікація, Візуальна комунікація, SMM, а також для
молодих фахівців, як гайд стратегії просування нової тенденції
(руху).
Основне завдання дослідження: визначити особливості
визначення та проаналізувати маркетингове середовище брендів,
які підтримують ідеї та принципи Slow fashion руху.
Виклад основного матеріалу:
Каліфорнійський бренд Reformation, вони роблять свій одяг
із поновлюваних рослинних волокон, переробляють вінтажний
одяг, інвестуючи в програми, що змінюють ресурси, які вони
використовують.[3]
Онлайн-комунікація:
Instagram
Кількість підписників: 1,6 млн.
Частота
Пости: 7 разів на тиждень.
Stories: ~ 9 у день.
Що роблять?
Пости:
• розповідають про одяг та тканини, еко-лайфхаки;
• call to action – закликають прийти, долучитися до змін,
придбати речі;
• продають речі;
• використовують фотоконтент.
Stories:
• анонсують колекції;
• показують бекстейдж.
Highlights:
• анонсують нові колекції;
• еко-лайфхаки;
• показують бекстейдж.
IGTV:
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• публікують нові колекції та новини в еко-моді.
Також, бренд Ейлін Фішер, використовує органічну бавовну,
інвестуючи у відновлювані джерела енергії, залишаючи менше
відходів та використовуючи безпечні хімічні барвники. Однією
з найбільш унікальних ініціатив цього бренду є його програма
Waste No More, яка збирає вживаний одяг та перепродає його або
створює з нього художні роботи, подушки та настінні вішалки.
Основні тези «slow fashion» звучать так:
• раціоналізм — розумне споживання та грамотне формування
гардеробу;
• якість (матеріалу, лекал, викрійок, виготовлення продукції);
• функціональність — формувати гардероб з базових речей,
які гармоніюють між собою;
• індивідуальне пошиття (одяг зшита власноруч або на
замовлення);
• екологічність — вибір одягу з екологічно раціональних,
етично вироблених або перероблених тканин;
• хендмейд та власноручний ремонт одягу;
• апсайклінг — оновлення речі, якщо вона «вийшла з ладу»;
• підтримка локальних виробників, незалежних дизайнерів, а
також невеликих брендів з історією;
• покупка вінтажного одягу;
• усвідомленість — не дозволяти «зайвим речам»
затримуватися в гардеробі та з повагою ставитися до того, що є;
• жертвування непотрібного одягу.
В Україні є Soulmates Atelier – ательє формату slow fashion.
Воно створює речі, які залишатимуться поза часом. Їх мрія полягає
у тому, щоб в Україні стало більше людей, які ставляться до
свого гардероба усвідомлено. У Soulmates Atelier не наповнюють
полиці синтетичним одягом з розпродажів, натомість збирають
якісні речі з натуральних матеріалів. Онлайн-комунікація:
Facebook
Кількість підписників: 2022.
Частота
Пости: 4 рази на тиждень.
Що роблять?
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Пости:
• розповідають про одяг та курси, життя магазину;
• call to action – закликають прийти та придбати речі;
• продають речі;
• переважають короткі тексти.
Такий Інтернет-магазин, як Шафа, дозволить вам купити
вінтажний одяг та подарувати своїй речі друге життя.
Український бренд Remade, виготовляють сумки, рюкзаку з
вторинної шкіри та замші, їх можна часто зустріти на міських
фестивалях та на маркеті Всі.Свої.
Офлайн-комунікація:
Брали участь у фестивалі Всі.Свої в Одесі, разом з 1 + 1 media
створили лінійку аксесуарів з рекламними банерами, [4] були на
тренд-шоу київських днів моди Level s, проводять майстер-класи
для дітей.
Вінтаж магазин Vybrane — це не тільки можливість придбати
речі з історією, але й, таким чином, ми рятуємо наш світ від
глобального потепління.
Онлайн-комунікація:
Instagram
Кількість підписників: 904
Частота
Пости: 5 разів на тиждень.
Stories: ~ 7 у день.
Що роблять?
Пости:
• розповідають про одяг та аксесуари;
• call to action – закликають придбати речі;
• використовують фотоконтент.
Stories:
• анонсують знижки;
• показують речі з різних ракурсів.
Highlights:
• анонсують нові знахідки;
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• відгуки;
• розповідають про вінтаж.
Бренд Yulia Yefimtchuk+ — створює одяг а-ля уніформу, такий підхід зменшує кількість речей у вашому гардеробі.
Онлайн-комунікація:
Instagram
Кількість підписників: 7276.
Частота
Пости: 2 рази на тиждень.
Stories: ~ 5 у день.
Що роблять?
Пости:
• call to action – закликає придбати речі;
• продає речі;
• переважають короткі тексти;
• використовує фотоконтент.
Stories:
• анонсує колекції;
• показує бекстейдж;
• ознайомлює з трендами минулого.
Highlights:
• анонсує нові колекції;
• фото минулих колекцій.
Отже, в Європі та Америці, популяризований рух Slow fashion,
а в Україні, ще доволі мало брендів та платформ саме продажу та
виробництва одягу, взуття та аксесуарів. Але ми визначили сильні
та слабкі сторони ринку, дізналися які канали впливу існують
та побачили, що потрібно для просування в мережі Інтернет та
соціальних мережах. Та виявили, що впливовим інструментом
на аудиторію є блог, через те, що в даний момент платформа
Instagram одна з найефективніших.
Вона включає в себе такі переваги:
1. Залучати аудиторію дуже просто. На цій платформі є безліч
унікальних інструментів, таких як Stories, IGTV, HIGHLIGHTS,

485

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

а також звичайна стрічка з постами, завдяки яким можна
привертати увагу цільової аудиторії.
2. Фото- та відео-контент, створення анімацій, проведення
прямих ефірів, написання лонгрідів — це все можна
використовувати, щоб показати свій бренд з різних ракурсів і
знайти правильний підхід до будь-якої аудиторії.
3. Instagram — це відмінна платформа для пошуку
інфлюенсерів зі схожими принципами у житті. Таким чином,
можна розширити свою мережу контактів та співпрацювати з
брендом або впливовою людиною, щоб збільшити охоплення. Це
все піде на користь як і вашому проекту, так і другій стороні.
Список використаних джерел та літератури:
1. Даршині Давід: Справжня ціна дешевого одягу [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.google.com.ua/
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екрану.
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Режим доступа: https://mmr.ua/show/11_media_i_remade_sozdali__
lineyku_aksessuarov_iz_reklamnyh_bannerov– Загл. с экрана.
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Обраний Україною європейський курс супроводжується
комплексом
політичних,
економічних,
соціокультурних
трансформацій. Вибір України ознаменувався підписанням Угоди
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що започаткувало новий етап розвитку у двосторонніх відносинах Україна-ЄС. Процес імплементації положень Угоди виявився складним
і потребує дослідження впливу правових інструментів, передбачених у даній Угоді, на економічні процеси в країні і, зокрема, на
стан українського експорту видається надзвичайно актуальним.
Угодою про асоціацію передбачено створення поглибленої та
всеохоплюючої зони вільної торгівлі є центральним елементом
посилення торговельних відносин України з усіма державамичленами ЄС. З метою модернізації національної економіки та
покращення бізнес-клімату [1,5].
Науковці Інституту економіки та прогнозування НАН
України зазначають, що у коротко- і середньостроковому
періодах інтеграція між Україною та ЄС буде потребувати
значних інвестицій та супроводжуватися економічними втратами.
Можливі втрати: вихід з ринку економічних суб›єктів унаслідок
посилення конкуренції з виробниками, постачальниками з ЄС,
послаблення економічних зв’язків з партнерами країн СНД,
зростання обсягів трудової міграції у зв’язку з вищим рівнем
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доходу на ринках праці країн ЄС.
З метою зменшення зазначених ризиків та забезпечення
стабільного зростання експорту української продукції розроблено
Експортну стратегію України (“дорожню карту” стратегічного
розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки та план завдань і заходів
з її реалізації. Метою Стратегії є перехід України до експорту
наукомісткої інноваційної продукції для сталого розвитку та
успішного виходу на світові ринки. Для реалізації Стратегії
визначили такі стратегічні цілі: створення сприятливих умов, що
стимулюють торгівлю та інновації для диверсифікації експорту;
розвиток послуг з підтримки бізнесу та торгівлі, здатних
підвищити конкурентоспроможність підприємств, зокрема малих
та середніх; удосконалення навичок і компетенцій підприємств,
зокрема малих та середніх, необхідних для участі в міжнародній
торгівлі.
На сьогоднішній день ЄС є головним торговельним партнером України. За результатами 2019 року питома вага торгівлі товарами та послугами з ЄС склала 40,1% від загального обсягу торгівлі України [4].Більшу частину українського
експорту формує сировина, за результатами 2019 року продукція
агропромислового комплексу, металургійної та хімічної
промисловості та мінеральної сировини становить близька 70%
експорту, що свідчить про неефективне використання ресурсів та
ставить українську економіку в залежність від коливань цін на
світових ринках і має потенційні ризики економічної і соціальної
стабільності.
Експорт товарів до ЄС-28 у 2019 році збільшився на 3,9%, а
у 2018 році експорт збільшився на 14,6% в порівнянні з минулим
роком. Чітко прослідковується, що темпи приросту експорту в
ЄС з моменту підписання УА стабільно зростають, що забезпечує
подальше зростання значущості ЄС як експортного напрямку
для українських виробників. ЄС робить позитивний внесок у
зростання реального ВВП України [3].Приблизно дві третини
переробленої продукції постачається промисловим споживачам в
ЄС, що робить українських експортерів частиною європейських
виробничих ланцюжків. Це питання має серйозне значення, бо
ще донедавна в експорті до ЄС переважала сировинна продукція,
і це є основною причиною високої залежності обсягів експортної
виручки України, динаміки ВВП і стабільності платіжного
балансу, оскільки світові ціни на сировину постійно мають
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тенденцію до суттєвих коливань [2].
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Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р.
№ 1017-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017%D1%80 (дата звернення: 04.04.2020).
5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
URL:
http://
www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_UkraineEU_
Association_ Agreementy).pdf (дата звернення: 04.04.2020)
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УДК 323.22(043.2)
Н.В. Прохорова
(Національний авіаційний університет, м. Київ)
РОЛЬ ЗМІ І ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ
У ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ
На кожному етапі становлення людства існують певні виклики,
які потрібно пройти для розвитку в майбутньому, включаючи
такі трансформації, як політичні, економічні, культурологічні. Ці
зміни як правило стимулюються та прискорюються під впливом
інформаційної революції. Й політичні процеси впливають на
суспільство саме через інформаційний простір, який, своєю
чергою, визначає стан політичної системи на сучасному етапі.
ЗМІ наразі перестали існувати в межах політології як
посередник в процесі трансферу інформації між владою та
суспільством. Змінилися функції ЗМІ в сучасних умовах – вони
виконують одну з ключових ролей у розвитку політичного
процесу [1: 13]. Специфіка участі ЗМІ в сучасному політичному
процесі визначається виходячи із типології особливостей
державних та приватних ЗМІ. Сукупність функціональних
особливостей інформації, що існує в політичному просторі, а
також облік типологічних особливостей зазначених вище типів
ЗМІ і визначають специфіку їх участі в політичному процесі
[2: 35]. Ситуацію ускладнює зміна соціально-політичних
відносин. Традиційно суб›єктом влади були політичні інститути,
об›єктом – суспільство, а засобом передачі інформації – ЗМІ. Це
твердження політологи відстоюють й досі, адже вони вважають,
що ЗМІ формує масову свідомість, яка впливає на сам політичний
процес. Небезпека даної ситуації наростає в умовах безперервного
розширення глядацької аудиторії [3: 30].
В останні два десятиліття спостерігається значне збільшення
впливу ЗМІ як політичні процеси в країні, так і на зовнішні
відносини з іншими державами. Сьогодні неможливо уявити собі
будь-яку сферу нашого життя без інформаційних відносин. Вся
інформація реалізується або через безпосередньє спілкування з
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громадянами або ж через інтернет, телебачення, радіо тощо. Без
комунікації суспільство являло б собою скупчення суб’єктів: в
умовах відсутності соціальної взаємодії суб’єкти не можуть являти
собою суспільство. Саме тому теоретичний аналіз суспільства
передбачає розгляд його в якості цілісного організму, частини
якого не тільки впливають один на одного, але і знаходяться в
супідрядності.
На сьогодні не існує єдиного загальноприйнятого визначення
категорії «інформація». Первісне розуміння цього терміну
зводилося до певних фактів або повідомлень про щось або когось
Однак з розвитком засобів масових та інших комунікацій, зі
зростанням обсягу переданої інформації й появою необхідності
вимірювання кількості інформації, її цінності та змісту, з›явилися
різні підходи до розуміння інформації [4: 243].
Щодо виникнення терміну «політика», то його зазвичай
пов›язують з ім›ям Аристотеля, бо саме Аристотель визначав
політику як вид спілкування, а людину називав істотою
політичною [5: 139]. Тому, згідно з його доводам, природна
соціальність людини неминуче призводить до політизації
суспільства. Аристотель відзначав, що спілкування має на увазі
якесь благо, а спілкування державне, або політичне, має на увазі
вище благо [6: 321]. Якщо висвітлювати дану тезу на сучасному етапі, то можна говорити про те, що природа самої політики
полягає у колективній роботі в інтересах суспільства. Базуючись
на вище сказаному можна стверджувати, що основою для впровадження політики є політична комунікація, яку визначають
як безперервний процес обміну інформації, що циркулює між
владою та народом.
У сучасній політичній практиці сутність електронної
демократії зводиться до використання інформації з метою
посилення впливу держави, зокрема участі громадськості
у прийнятті політичних рішень. Якщо розглядати значення
категорії «електронна демократія», то вона означає взаємодію
між громадянами, структурами громадського суспільства та
інститутами влади. Вона застосовується в електоральному
процесі, проведенні онлайн-референдумів, забезпечує населення
у доступі до інформації, тобто діяльність інститутів представницької демократії переходить у кіберпростір [7: 85].
Онлайн простір знаходить відбиття у політичному процесі.
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Політика перейшла на новий етап та почала «модернізуватися»,
але тут є і негативні наслідки, як от зміна громадських інтересів до
медійного формату; створення неправдивих або маніпулюючих
новин, які негативно впливають на політичні настрої у країні.
Тому «медіатизація» політичного простору все частіше переплітає
реальні події із вигаданими подіями, що підриває довіру людей та
породжує у них скепсис та іронію до держави.
Враховуючи вищесказане, можемо виокремити ключові
характеристики масових комунікацій в сучасних реаліях [7: 86]:
− глобалізація та взаємозалежність інформаційного
простору;
− зростання багатостороннього обміну інформацією, що
зумовлює перехід від моноцентричної моделі традиційних ЗМІ
до поліцентричної;
− швидке зростання кількості нових ЗМІ, а також їх
можливостей;
− віртуалізація соціальної реальності через ЗМІ;
− зростання маніпулятивних можливостей ЗМІ тощо.
Отже, базуючись на вищесказаному, можна стверджувати,
що ЗМІ відіграють роль неформальної влади. З іншого боку,
громада потребує від влади задоволення своїх власних потреб. В умовах того, що роль ЗМІ посідає одне з ключових
місць у розвитку суспільно-політичних відносин, вони стають
важливим інструментом реалізації політичних процесів, відносно
самостійним суб’єктом сучасного політичного життя.
Мас-медіа виконують перш за все функцію інформування
громадян про актуальні події, що відбуваються в державі та по
всьому світі, підвищення освітнього рівня людей, політична
соціалізація і мобілізація населення країни, критика і контроль за
діяльністю владних органів тощо. Однак, як зазначено у рекомендаціях Парламентської асамблеї Ради Європи, було б помилкою
робити висновок про те, що ЗМІ репрезентують громадську
думку, або що вони мають взяти на себе функції органів державної
влади у сфері освіти чи культури. Ключове завдання ЗМІ – посередництво й надання інформаційних послуг, а права, які мають
ЗМІ у зв’язку зі свободою інформації, залежать від споживачів
цих послуг – громадян [8]. Саме ці обставини зумовлюють потребу в контролі за діяльністю ЗМІ з боку суспільства і держави,
запровадження в більшості країн світу державної інформаційної
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політики.
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КІБЕРБЕЗПЕКА: ВИМІР СУЧАСНОСТІ
У МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ
Ми живемо в епоху інформаційного суспільства, коли
інформаційні технології та телекомунікаційні системи охоплюють
усі сфери життєдіяльності людини, держави. Діджиталізація
бізнес-процесів підприємств, органів самоврядування, елементів
ключової інфраструктури країн передбачає необхідність наявності
ефективного інструменту захисту кіберпростору. За останніх декілька років, стало зрозуміло, що питання захисту від кібератак,
що прирівнюються до тероризму (NotPetya, BadRabbit) є одним
із гострих питань для всієї світової спільноти. В той же час, співвідношення розвитку впровадження інформаційних систем, як
засобу державного регулювання, в рази переганяє розвиток впровадження інструментів захисту таких систем. Про це свідчить
показник збитку завданого кібератаками у грошовому вимірі, як
на сферу приватного підприємництва, так і на сферу державного
управління.
Існує велика кількість наукових робіт присвячених темі кібербезпеки. Всі вони розглядають предмет безпеки в світовому
інформаційному просторі на різних рівнях та під різним кутом.
Починаючи від захисту особистої інформації користувача – на
рівні домогосподарств, або захистом корпоративної інформації
– рівень підприємства, закінчуючи макрорівнем – захистом державної інформації. Серед вітчизняних дослідників, слід виділити найбільш актуальні роботи: Б. Бистрової, В.Ю. Бикова, О.Ю.
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Бурова – про необхідність модернізації наукових та навчальних
підходів до проблеми кібербезпеки; В.Д. Бойка, М.Д. Василенко
та Ю.І. Грицюка – про проблеми в галузі кібербезпеки України
та шляхи їх подолання; О. Зернецької – про безпеку особистих
даних користувачів мережі. Більше уваги цій темі приділяють в
розвинутих країнах, та в країнах з високим рівнем діджиталізації процесу державного управління: США(Р.Хан, Дж. Блекберн),
Німеччина, Китай(щоправда щодо безпеки державної інформації,
а не конфіденційності особистих даних населення КНР), Данія,
Естонія(Х.Лазарек, С.А. Ядав), Швеція, Сінгапур(Н.А.А. Рахман,
Р.Д. Сінкх) тощо. Актуальність даної наукової роботи полягає
в аналізі світової практики у сфері кібербезпеки у порівнянні з
українською, а також з визначенням проблем та перспектив розвитку ефективної системи кіберзахисту в Україні.
Кіберзлочинність є одним з найбільших ризиків для процвітання Четвертої промислової революції. Окрім прямих збитків,
які, за прогнозами, коштуватимуть світовій економіці 6 трильйонів доларів (або 6,3%) щорічно до 2021 року (для порівняння: у
2004 році – 14 мільярдів, у 2013 році – 3 трильйони), кіберзлочинність є колосальним бар’єром для цифрової довіри. Це різко підриває переваги кіберпростору і заважає міжнародним зусиллям
щодо кіберпрофільності [1, 9].
У відповідь міжнародна спільнота вжила похвальних заходів для розширення національних можливостей правоохоронних органів та сприяння міжнародному співробітництву у сфері
кіберзлочинності - Глобальна програма кіберзлочинності та інноваційний центр INTERPOL у Сінгапурі, Європейський центр
кіберзлочинності Європолу та Об’єднана робоча група з питань
кіберзлочинності є провідними результатами цих зусиль, як і діалоги з міжнародною політикою, такі як Міжурядова експертна група ООН з питань кіберзлочинності та відкрита конвенція
ООН та Будапештська конвенція Ради Європи. Міжнародна організація «Five Eyes» (укр. П’ять очей; FVEY) — розвідувальний
альянс, до якого входять такі країни: Австралія, Канада, Нова Зеландія, США та Велика Британія. Ці країни, з подібним загальним правом успадкування, є учасниками багатосторонньої угоди
UKUSA, договору про спільну радіотехнічну розвідувальну діяльність. Найбільшим показником вкладу у кіберзахист країни
є фінансування програм у рамках захисту від інформаційних загроз. Найвищим цей показник є для США, Японії, Німеччини,
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Канади, Великобританії, Сінгапуру, КНР, Південної Кореї тощо
Світовий ринок кібербезпеки продовжує своє зростання і у
2019 році пройшло до позначку трильйона доларів. Відокремлення ринку від світового ринку державної оборони сталося
у 2016 році, після ряду масштабних міжнародних атак таких,
як «NotPetya», «Bad Rabbit», «WannaCry» що завдали удару по
приватним компаніям, корпораціям та системам державної інфраструктури (атака NotPetya була в основному спрямована проти України, на яку припало 75 % всіх постраждалих від атаки
комп’ютерів. Їй піддалися  енергетичні компанії, банки, Аеропорт
Харкова, Чорнобильська АЕС, урядові сайти, київський метрополітен).
Світові витрати на інформаційну безпеку у 2018 році перевищили 114 мільярдів доларів, що на 12,4 відсотка більше порівняно з 2017 роком, за даними Gartner, Inc. На 2019 рік ще йде підрахунок(на фоні торговельного конфлікту США та КНР кількість
міжнародних атак зросла, джерелами цих атак ймовірно були
країни-сторони конфлікту, але підрахувати це до кінця поки не
вдалося). Попередня оцінка - зростання ринку до 124 мільярдів
доларів, і прогнозують 170,4 мільярдів доларів у 2022 році [9].
Для визначення готовності країн до кібератак, їх вклад в розвиток систем захисту від них слід розглянути показник кібербезпеки. Починаючи з 2004 Міжнародний союз електрозв’язку почав відслідковувати міжнародні злочинні дії в інформаційному
просторі. З 2013 року почалось зведення основних критеріїв для
розрахунку «Глобального індексу кібербезпеки». Зараз він ґрунтується на п’яти таких критеріях, за якими визначають рівень захищеності країни:
− Юридичні: Заходи, засновані на існуванні правових інститутів та рамок, з якими стосуються кібербезпека та кіберзлочинність.
− Технічні: Заходи, засновані на існуванні технічних установ та рамковій роботі з кібербезпекою.
− Організаційні: заходи, засновані на існуванні інститутів
та стратегій координації політики для розвитку кібербезпеки на
національному рівні.
− Нарощування потенціалу: заходи, засновані на існуванні
досліджень та розробок, освіти та навчальні програми, сертифіковані фахівці та агенції державного сектору, що сприяють розвитку потенціалу.
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− Співпраця: Заходи, засновані на існуванні партнерських
відносин, кооперативних рамок та мережі обміну інформацією.
За цими критеріями індекс ділить країни на 3 групи,:
− Країни, які демонструють високу прихильність у всіх п’яти стовпах індексу.
− Країни, які розробили складні зобов’язання та беруть
участь у програмах та ініціативах з питань кібербезпеки.
− Країни, які почали ініціювати зобов’язання з питань кібербезпеки.
За щорічним звітом МСЕ «Глобальний індекс кібербезпеки»
2018 (презентація звіту за 2019 рік була відкладена організацією
на 30 червня 2020 року), Україну відносять до 2ї групи, хоча вона
в трійці лідерів. В наступні роки має потенціал потрапляння в
першу групу. Можна побачити, що до першої групи входять розвинені країни та ті з найбільшим ступенем розвитку е-уряду [10].
Аналіз першопричин вразливості України до як внутрішніх
так і зовнішніх кібератак призводить до цілої низки системних
проблем у галузі.
1. Неефективна нормативна база та система управління – одна
з найголовніших
Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та серія нормативних документів про
технічний захист інформації (НД ТЗІ) безнадійно застарілі.
Більше того, вони зобов’язують органи державної влади,
об’єкти критичної інфраструктури та приватні компанії, які хочуть надавати послуги державним органам (наприклад, Інтернет-провайдери), впроваджувати так звану Комплексну систему
захисту інформації (КСЗІ). Вона, окрім того, що морально застаріла, впродовж багатьох років довела свою неефективність [4].
2. Низька готовність реагувати на кібератаки
Одна з найбільших атак(NotPetya) була здійснена на систему
бухгалтерського обліку, якою користувалися велика кількість, як
приватних підприємств, так і державних. Тим не мнеш, жодних
масштабних заходів для уникнення, або «профілактики» майбутніх схожих атак не було здійснено. Більшість компаній досі не готові до нових та не мають підготовлених в достатній мірі фахівців
у своєму штаті.
3. Відсутність трансформаційного підходу до розвитку та
впровадження інструментів кіберзахисту
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Відсутній трансформаційний підхід до управління національною кібербезпекою, що передбачає наявність організації, яка
керує впровадженням програми з кібербезпеки, та регулярного
контролю за процесом впровадження. До того ж, не існує механізму виявлення специфіки кіберзахисту для окремих галузей (фінансова система, інфраструктура, охорона здоров’я, енергетика,
телекомунікації тощо).
4. Відсутність релевантних фахівців, залучених до державних
програм боротьби з кібертероризмом
Загалом управління кібербезпекою в Україні на державному
рівні важко назвати ефективним. Національна система кібербезпеки обмежується переважно участю в ній силових органів
(Кіберполіція – як підрозділ Нацполіції, СБУ, Держспецзв’язок
тощо). Приватний бізнес та кіберспільнота до вирішення важливих питань майже не залучаються(так, як це роблять в США,РФ,Сінгапурі,скандинавських країнах тощо.
5. Кіберрозвідка потребує покращення
В Україні все ще недостатньо ефективно працює система кіберрозвідки (Threat Intelligence). Цей етап у формуванні цілісної
системи кібербезпеки є ключовим, адже допоможе попередити
атаку перед її здійсненням, мінімізує(або виключить) втрати та
необхідність ліквідації негативних наслідків таких атак. В Україні він є «латнентним», інформацію про ймовірну атаку отримують від волонтерських та приватних організацій.
6. Низька якість аудиту кібербезеки
Кібербезпека залишається невиміреною досі, тому важко обґрунтувати не лише встановити обсяги а і просто необхідність її
фінансування Міжнародні сертифікати з інформаційної безпеки та IT-аудиту наразі не визнаються, що негативно впливає на
якість аудиту [2].
Керуючись аналізом світового досвіду боротьби з кібертероризмом, можна визначити декілька шляхів, що в сукупності покращать рівень захищеності України від кіберзлочинності. Серед
них:
1. Дерегуляція вітчизняного ринку кібербезпеки.
Передбачає перейхід від моделі, коли держава повністю контролює кібербезпеку, до саморегуляції, яка дозволить бізнесу
самостійно визначати і контролювати впровадження стандартів
кібербезпеки для відповідних галузей.
Функція контролю необхідна, але скоріше у якості фасиліта-
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ції і допомоги у вирішенні проблем кібербезпеки.
2. Впровадження міжнародних стандартів кібербезпеки
Існує безліч міжнародних стандартів, які вже продемонстрували ефективність у найбільш розвинених країнах світу(NIST
Cybersecurity Framework – США, Японія, Ізраїль; ISO-Європа,
Cobit-Європа та Азія)
3. Орієнтація на спеціалізацію систем кіберзахисту в окремих
галузях.
Для цього необхідно залучити підприємців. Роль регулятора
передати від держави до представників бізнесу цієї галузі (NERC
CIP в США – галузь енергетики; HIPAA – охорона здоров’я;
Ofcom – ЗМІ та телекомунікації) [6,7,8].
4. Формування культури кібербезпеки в суспільстві на державному рівні
Населення України, як і представники приватного підприємництва, внаслідок існуючого менталітету, не сприймають кібертероризм як загрозу, адже це не те, що можна побачити чи виміряти
в той же час. Для подолання цього необхідно створити наукову
програму для різних рівнів населення та бізнесу, що б оновлювалась та трансформувалась. Підвищення обізнаності мінімізуватиме збитки.
5. Впровадження аудиту кібербезпекм відповідно до міжнародних стандартів та сертифікацій
Державну акредитацію аудиторів з кібербезпеки, потрібно
замінити акредитацією на основі міжнародних сертифікацій(наприклад CISSP, CISM, OSCP, GSEC).
6. Створення та впровадження bug bounty программ.
Bug bounty – це програма, що виявляє «слабкі місця» в системах управління компаній програм як дієвого механізму виявлення вразливих місць в інформаційних системах.
7. Створення спеціального органу контролю та трансформації
системи кібербезпеки в Україні.
Цей орган повинен складатися з експертів галузей. Прикладом такої організації є Національна Рада Кібербезпеки в Нідерландах.
8. Система кібербезпеки вимагає трансформаційного підходу.
Необхідне внесення змін в законодавство, включаючи закон
України «Про захист інформації», закон «Про основні засади кібербезпеки» тощо. Адже кіберзлочинність розвивається найшвидше серед усіх виглядів організованої злочинності та терориз-
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му. А також має найменший показник покарання винних(як і їх
знаходження)
Висновки. Кіберзлочинність є одним з найбільш доступних
способів завдати шкоди державі, підприємству чи людині. При
цьому, керуючись мінімальними ресурсами, без потреби у мобільності; мінімальним показником виявлення емітента загрози;
мінімальним контролем, як на національному так і на міждержавному рівнях. Світове суспільство, хоч і стикнулося з загрозою до
кінця не усвідомлює її масштабів. Механізм боротьби з кібератаками працює не на випередження, а на ліквідацію збитків. Фінансування процесу розвитку систем кіберзахисту займає мінімальну частку у видатках на державну безпеку. Враховуючи прогнози,
що до 2025 року приблизно 6 мільярдів людей матиме доступ до
світової мережі (75% світового населення), ризик втрат дуже великий. Адже всі користувачі є потенційним об’єктом атаки.
Щодо України, втрати від кібератак для нас не новина, але
нових та ефективних заходів для її попередження так і не розроблено. Для України виходом є: переймання світового досвіду, сертифікацій систем кібербезпеки; ознайомлення населення з реальністю загрози; зміною нормативного регулювання; дерегуляцією
контролю за впровадженням стандартів інформаційної безпеки, а
також – забезпечення доступом до інформаційного простору максимум свого населення.
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Економічні кризи давно є невід’ємною частиною економіки.
Можна стверджувати, що скільки існує економіка, стільки існують
і кризи. Епоха глобалізації накладає свій відбиток на характер
та особливості світових економічних криз, перетворюючи їх
на глобальні. Світові кризи виступають по суті невід’ємною
складовою та закономірним наслідком глобалізації. Це потребує
глибокого переусвідомлення багатьох положень економічної
теорії та практики стосовно природи, характеру і особливостей
глобальних криз, дослідження нових закономірностей їх
виникнення й поширення.
Економічна криза – явище циклічне. Світова економіка уже
декілька разів стикалась з сильними економічними потрясіннями
та їх наслідками, такими як дефолт, різке збільшення кількості
безробітних, неконтрольоване зростання цін, банкрутство великої
кількості підприємств тощо.
У світі уже траплялись економічні кризи. І найгірша з них –
«велика депресія», яка почалась у 1929 році в США, а найгостріший її період тривав до 1933 року. Масштабна криза настала через перевиробництво товарів і брак грошової маси для їх покупки.
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Початком кризи вважають «чорний четвер» (24 жовтня 1929-го),
коли стався обвал фондового ринку. Унаслідок кризи національний дохід США впав на 55%, падіння промислового виробництва
становило 50%, удвічі знизилися ціни на сільгосппродукцію,
близько 135 тисяч підприємств і близько 5 тисяч банків збанкрутували [5]. «Велика депресія» також сильно позначилася на
Британії, Франції та Німеччині. У цих країнах знизилося промислове і загальне виробництво, спостерігалося масове безробіття і
банкрутство банків
Остання світова фінансово-економічна криза була в 2008-2009
роках. Вона почалася з іпотечної кризи в США (з›явилося різке
зростання кількості невиплат з іпотеки з високим рівнем ризику),
а потім поширилася на інші розвинені країни. За масштабами і
наслідками цю кризу порівнюють з «великою депресією». У
Штатах за кілька років доходи домогосподарств впали на 40%,
безробіття в 2008 році зросло до 7% [5]. В Європі від кризи
найбільше постраждали Греція, Ірландія, Латвія, Португалія та
Україна. Значний вплив відчули також Росія, Китай і Японія.
Після того, як в 2008 році світ охопила криза та світова економіка
почала відновлюватися, економісти почали прогнозувати коли
очікувати наступну. І більшість з них зупинилась саме на 2020
році. Розглянемо, чому цей період стане черговою «чорною
полосою» світової економіки та чому експерти Міжнародного
валютного фонду вважають, що світова економіка у 2020 році
може повернутися в стан «великої депресії».
Наразі ми можемо спостерігати найгіршу кризу з часів 2008
року. Криза почала проявлятись у лютому і березні, а згодом і
в квітні 2020 року під час падіння світового фондового ринку.
Спалах коронавірус став серйозним викликом та ударом для
світової економіки. Спочатку Китай, а згодом і весь світ відчули
скорочення ВВП, стрімке падіння туристичного бізнесу та
проблеми з фінансами. Кризу відчули і світові ринки: обвалилися
ціни на нафту, а разом з ними — і фондові ринки. Однак
варто зазначити, що коронавірус не можна вважати основною
причиною світової економічної кризи. COVID-19 став скоріше
прискорювачем та посилив світову фінансову кризу.
За результатами торгів, індекси потрапили у «ведмежу зону».
Така ситуація виникає, коли ціни на фондовому ринку падають
більш, ніж 20% протягом періоду щонайменше двох місяців.
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Ще 19 лютого 2020 року індекс S&P 500, який включає 500
найбільших компаній світу, досяг рекордного закриття - 3386.
Однак через трохи більше, ніж три тижні, ринок закрився на 2480,
що склало падіння приблизно на 26% лише за 16 сесій. 12 березня
2020 року фінансові ринки призупинили свою роботу через різке
падіння курсу акцій. Падіння було найбільшим із 1987 року.
Промисловий показник Dow Jones втратив більше 10%. Це
найбільша втрата з моменту падіння на 23% у «чорний понеділок»
1987 року та краху Lehman Brothers у 2008 році. Значення індексу
31 березня склало 21917,16, знизившись з 25409,36 в кінці лютого
(табл. 1). Він вважається одним з найстаріших індексів цінних
паперів у США. Таким чином був завершений безпрецедентний
ріст індексів, що тривав 11 років [2].
Пандемія коронавірусу сильно вплинула і на нафтовий ринок.
Ціна у доларах за барель нафти Brent сягнула позначки у 25,25
станом на 24 квітня 2020 року, проти 54,63 на 25 лютого 2020
року (зменшення приблизно на 54%).
Таблиця 1

Зміна індексу Доу-Джонса протягом 3 місяців
2020 року
Дата
24.02.2020
24.03.2020
24.04.2020

Показник
27 960,84
20 704,91
23 775,21

Примітка. Складено автором на основі джерела Bloomberg.com
Ціни на нафту марки WTI сягали рекордної позначки у -35,00
долара за барель 20 квітня 2020 року, проти позначки 49,74 на 25
лютого 2020 року. Наразі, ситуація поступово стабілізується. На
24 квітня 2020 року показник становить 16,98 долара за барель
Що ж очікуватиме світову економіку? Фахівці JPMorgan
Chase вважають, що після різкого спаду фондовий ринок США
чекає стрімкий ріст. Зокрема, за прогнозами, індекс найбільших
американських компаній S&P 500 досягне 3400 пунктів, або
зросте відразу на 47% від свого нинішнього рівня до 2021 року. До
того, як це станеться, ВВП США скоротиться на 14% у другому
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кварталі цього року. Таке зниження буде серйозніше, ніж у
четвертому кварталі 2008 року, коли ВВП країни опустилося на
8,4%.
Рей Даліо, який очолює Bridgewater Associates, один із
найбільших світових хедж-фондів, заявив, що через пандемію
коронавірусу американські корпорації втратять 4 трлн доларів.
Думки про те, наскільки сповільниться зростання глобальної
економіки, дуже різняться. Одним з перших переглянуло свій
прогноз рейтингове агентство Moody’s. Наприкінці лютого його
аналітики знизили прогноз зростання ВВП країн «Великої двадцятки» (G20) у 2020 році з 2,6 до 2,4% [6].
Дослідження американського Інституту міжнародних
фінансів (IIF) ще песимістичніше. За оцінками IIF, глобальна економіка у 2020 році зросте максимум на 1%, що стане найгіршим
результатом після кризи 2007–2008 років. У Китаї, який став джерелом вірусу, зростання ВВП сповільниться до 4% замість очікуваних раніше 5,9%.
Прогнози щодо економіки України погіршилися: прогноз
інфляції з 5,5% до 8,7%, середньорічного курсу гривні - з 27
гривень за долар до 29,5 гривні за долар та прогноз ВВП зі
зростання на 3,7% до падіння на 3,9%. Номінальний ВВП
прогнозується на рівні 4 трлн грн, тоді як раніше він оцінювався
в 4,51 трлн грн [4].
Прогноз безробіття погіршений з 8,1% до 9,4%, а
середньомісячної зарплати – з 12,5 тис. грн до 11 тис. грн, що з
урахуванням інфляції відповідає рівню 2019 року [4].
Україна дуже вразлива з точки зору падіння цін на світових
ринках. А у Китаї ж, до прикладу, на 17% скоротилося промислове
виробництво через коронавірус. А саме ця країна є найбільшим
споживачем сировини – і це вдарило по ціні на сировину на
всіх ринках. Нафта також впала у ціні. При цьому наша країна
опинилася у ситуації, коли з одного боку зменшується потік
валюти через падіння на сировинних ринках, а з іншого – ми
маємо проблеми із запозиченнями: цього року Україна має
віддати 13,5 млрд. дол. США [4].
Погіршує становище України той факт що вона, на відміну
від більшості інших країн, у 2014 році пережила кризу. За
підсумками 2013 року реальний ВВП зріс на 0,0 %, а 2014 року
впав на 6,0 %. Станом на 2014 рік частка інвестицій у структурі
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ВВП становила лише 18-19%, що недостатньо для швидкого
відновлення економіки. Інфляція (індекс споживчих цін) за
підсумком 2014 року становила 24,9 %, а за 2015 рік – аж 43,3 % .
Можна зробити висновок, що наразі світова економіка
знаходиться у скрутному стані. Прогнозований циклічний спад
світової економіки посилився всесвітньою пандемією, яка дуже
сильно вплинула на усі економічні суб’єкти господарювання,
тому криза торкнеться економіки кожної країни. Однак уже в
2-му кварталі 2021 року світову економіку знову очікує підйом.
Список використаних джерел та літератури
1. Bloomberg [Electronic resource]. – Access: https://www.
bloomberg.com/
2. The Institute of International Finance [Electronic resource].
– Access: https://www.iif.com/
3. Statista. [Electronic resource]. – Access: https://www.
statista.com/ (date of appeal 24.04.2020)
4. Економічний прогноз України на 2020 рік. Електронний
ресурс]. - Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/
news/2020/03/30/658678/
5. Клименко І. Ризики європейського інтеграційного проекту: виклики та можливості для України [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/
Ruzuku_Evro-fcbf4.pdf
6. Рейтингове агентство Moody’s [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.moodys.com/
7. Фінансовий портал «Мінфін». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://minfin.com.ua/ (дата звернення 24.04.2020)

506

УДК 341.1/.8

Хоружа А.І., студент
Факультет міжнародних відносин
Національний авіаційний університет
м. Київ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ФОНДОВОГО РИНКУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Право Європейського Союзу затверджує його конституційний
устрій, надає життя його фундаментальним принципам і гарантує
їх дотримання. Три перших установчих договори, що започаткували Європейське Співтовариство, поклали початок створенню
нового «правового порядку» в Європі, утворивши керівні органи
ЄС та наділивши їх повноваженнями забезпечу- вати реалізацію
цілей установчих договорів.
Право ЄС визначає порядок діяльності і прийняття рішень органів ЄС, регламентує взаємовідносини між ними. В свою чергу,
органи ЄС наділяються повноваженнями створювати правові механізми (шляхом прийняття регламентів, директив, рішень, а також рекомендацій та висновків), які зобов’язують країни-учасниці
та їх громадян дотримуватися встановлених правил та виконувати
обов’язки.
Таким чином, можна розглядати ЄС як міжнародну організацію,
яка створена на основі закону і яка сама створює закон. Ось чому
право Європейського Союзу як автономна система посідає окреме
місце між міжнародним правом і національним законодавством держав-членів ЄС[1].
В основу права ЄС було покладене прагнення до збереження
миру та створення кращих умов життя в Європі шляхом розвитку
тісніших економічних зв’язків.
Отже, правова система Європейського Союзу складається з
національних законодавств кожної окремої держави та із спільного для них усіх законодавства Європейського Союзу, яке забезпечує гармонізацію або зближення окремих законодавств. Головним
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завданням законодавства ЄС є забезпечення існування спільного
ринку, а досягається це шляхом гармонізації або зближення і пристосування національних правових норм держав-членів, приведення їх у відповідність із загальноєвропейськими стандартами.
Верховенство права ЄС у відношенні до національних правових
норм є найважливішим елементом законодавчої гармонізації [2].
Право ЄС також визначає основи взаємин між Співтовариством і його державами-членами, які мають уживати всі необхідні заходи для того, щоб забезпечити виконання зобов’язань, які
випливають з договорів ЄС або з відповідних рішень інституцій
Союзу. Понад те, держави-члени також несуть відповідальність
за порушення права ЄС і перед своїми громадянами, а відтак зобов’язані відшкодувати збитки, спричинені такими діями.
Договори про утворення європейських співтовариств є більш,
ніж просто міжнародні договори між суверенними державами.
Вони передають суверенні права, які стосуються законодавчого
процесу, адміністративних та юридичних повноважень, від держав-членів до установ Співтовариства. Наприклад, Договір про
заснування Європейського Економічного Співтовариства 1957
року надає Співтовариству повноваження укладати свої міжнародні договори та угоди. У тих сферах, в яких держави-учасниці
передали свою «компетенцію» Співтовариству, міжнародні договори можуть бути укладені тільки від імені Співтовариства.
Держави-члени ЄС прийняли законодавство ЄС як національне законодавство, як норми прямої дії, які мають пріоритет відносно до національних норм. Національні суди зобов’язані застосовувати законодавство ЄС, що має характер прямої дії, а громадяни
можуть застосувати таке законодавство при розгляді справ у національних судах. За рішенням Європейського суду, якщо певні
положення будь-якого установчого договору ЄС є чітко визначеними і спрямованими на покладання конкретних юридичних
обов’язків та надання прав фізичним особам, державам-членам і
установам Співтовариства, то вони є нормами прямої дії. Це стосується положень договорів щодо тарифів, квот, державних монополій, конкуренції, недискримінації за національними та іншими
ознаками.
Процес зближення національних законодавств на основі економічної і правової моделі Європейського Союзу триває в Європі
вже майже п’ятдесят років, але протягом останнього десятиріччя
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він став дійсно загальноєвропейським. Це сталося завдяки суттєвому прискоренню процесу розширення ЄС на схід.
Основним принципом, який панує в Договорі про створення
Європейського Економічного Співтовариства є принцип «обмежених повноважень». В подальшому Суд ЄС в справі
Питання про належність регулювання фінансових послуг до
права ЄС базується на головній меті Європейського Союзу - створенні Єдиного Ринку в межах ЄС. Тому повноваження інституцій
ЄС у даній сфері з’являються з моменту створення Європейського Економічного Співтовариства [3].
На даний момент повноваження у сфері регулювання фінансових послуг закріплені в Договорі про створення Європейського Економічного Співтовариства. Таким чином, різні
аспекти регулювання інститутами ЄС фінансових послуг відносяться до повноважень у сфері свободи руху капіталу та
платежів (статті 56-60 ДЕС), свободи надання послуг (ст. 49-55
ДЕС) та свободи заснування (статті 45-48 ДЕС).
Договір про створення Європейського Співтовариства окремо
не визначає обсяг компетенції ЄС у правовому регулюванні ринку цінних паперів. Стаття 51 ДЕС визначає специфіку фінансових
послуг, пов’язуючи свободу надання послуг в банківській та
страховій сфері зі свободою руху капіталів.
Положення ДЕС також лаконічні щодо біржової діяльності.
Ця сфера регулюється через загальні норми про гармонізацію та
положення про вільний рух капіталів і про діяльність компаній
(ст. 44-47 - право заснування підприємства, ст. 94-95 - гармонізація законoдавства).
Європейська Комісія, яка є єдиним органом законодавчої
ініціативи в ЄС, підходить до регулювання фінансових послуг
системно і застосовує єдиний термін «свобода надання фінансових послуг». Цей термін з’явився в Білій книзі про створення
повноцінного внутрішнього ринку, оприлюдненій 14 червня 1985
року.
Однак розбудова спільного біржового ринку тривалий час
залишалась поза межами уваги, доки Комісія не ухвалила рекомендацію від 25.07.1977 р. про Європейський кодекс правильної
поведінки щодо трансакцій з цінними паперами.
Директива щодо особливостей допуску цінних паперів на
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фондову біржу (Директива 94/18 ЄС) містить поправки до Першої директиви 1980 р., поширюючи ст. 6 останньої на такі напрямки:
1)
спрощення вимог щодо транскордонного допуску
на фондову біржу першокласних цінних паперів першокласних
компаній, що мають значні об’єми виробництва і міжнародну
репутацію, акції яких котуються на фондових біржах ЄС протягом принаймні трьох років і які відповідають директивам ЄС
щодо допуску цінних паперів на фондову біржу. Для роботи в
іншій країні інвесторам буде достатньо мати спрощений комплект документів;
2)
сприяння переходу до офіційного допуску цінних
паперів тих компаній, які діють на певних молодших ринках,
якщо ці компанії виконують вимоги щодо розкриття інформації,
що еквівалентні по суті тим, які діють для компаній, що мають
офіційний допуск на фондову біржу, коли офіційний та позабіржовий ринки знаходяться в тій самій країні ЄС [8].
Розширене застосування ст. 6 базується на припущенні, що
уся або частина інформації, яка необхідна інвестору для правильної оцінки активів і пасивів, фінансового стану, прибутків і збитків та перспектив для вищезгаданих емітентів, вже є на ринку і,
отже, обов’язково пропонується її повторне розповсюдження.
Компанія, акції якої розміщені на одній з бірж ЄС, повинна
постійно надавати інформацію. Компанія має також видати останній щорічний звіт. Ця інформація повинна відповідати Директивам ЄС щодо звітності компанії і давати «правдивий і чесний
огляд» фінансового стану компанії. У разі потреби може бути отримана детальніша або додаткова інформація. Якщо акції котуються у різних країнах ЄС, компанія мусить видати відповідну інформацію кожній країні. Ця Директива застосовується до кожної
компанії, акції якої котуються у будь-якій країні ЄС, навіть якщо
її головний офіс знаходиться поза межами Співтовариства [9].
Директива Ради 85/611 про інвестиційні компанії відкритого
типу (довірчі товариства) була введена в дію у 1985 році. Вона
допускає операції в інших країнах ЄС згідно дозволу національних органів влади і відповідно до мінімальних стандартів ЄС. На
відміну від Другої банківської директиви, ця директива не виходить з принципу «взаємності», що могло б перешкоджати неєвропейським компаніям у їхньому бажанні працювати в Європі.
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Директива про довірчі товариства передбачає контроль за структурою, зобов’язаннями політики інвестицій та інформаційною
відкритістю довірчих товариств та інвестиційних компаній. Директива оперування акціями носіями конфіденційної інформації
була підготована у 1989 році. Вона забороняє укладання угод
на основі конфіденційної інформації «при повній обізнаності
у всіх фактах» основними і другорядними носіями інформації.
Конкретно така заборона стосується будь-якої особи, яка володіє конфіденційною інформацією завдяки членству в структурі
емітента, володінню паєм або доступом до інформації внаслідок службового становища, професійних та інших обов’язків.
Директива охоплює також осіб, які володіють конфіденційною
інформацією, джерелом якої може бути інша, ніж вище вказані
особи. Забороняється розголошувати конфіденційну інформацію
третій стороні поза межами звичайних професійних і службових
обов’язків і скупати акції в інших, використовуючи доступ до такої інформації. Директива ЄС стосується тільки цінних паперів,
які продаються на ринках, регулюються державними органами,
які функціонують регулярно і прямо чи побічно є доступними
для населення. Директива спеціально дозволяє країнам-членам
Співтовариства не допускати операцій без професійного посередника за межами регульованого ринку. Основне завдання Директиви - дозволити країнам ЄС вибирати спосіб покарання за
порушення, пов’язані з оперуванням акціями, осіб, які отримали
конфіденційну інформацію [9].
У листопаді 2003 року з метою вдосконалення, оновлення та
поєднані в одному тексті, а також у зв’язку з тим, що Директива
Ради 80/390/ЄЕС від 17 березня 1980 року щодо узгодження
вимог до складання, перевірки та розповсюдження деталей лістингу, що підлягає опублікуванню для прийняття цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі та Директива Ради
89/298/ЄЕС від 17 квітня 1989 року щодо узгодження вимог до
складання, перевірки та розповсюдження проспектів, що підлягають опублікуванню при відкритій пропозиції цінних паперів,
які підлягають обігу були ухвалені вже достатньо давно та запровадили механізм часткового та комплексного взаємного визнання, завдяки якому неможливо досягнути мети одноразового
дозволу, Європейським Парламентом та Радою була прийнята
Директива 2003/71/ЄС від 4 листопада 2003 року про проспекти, що підлягають опублікуванню при відкритій пропозиції цін-
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них паперів або виставленні їх на продаж, що вносить зміни до
Директиви 2001/34/ЄС [17]. Мета цієї Директиви полягає в узгодженні вимог щодо розробки, ухвалення та розповсюдження
проспектів, що підлягають опублікуванню при відкритій пропозиції цінних паперів або виставленні їх на продаж на регульованому ринку, що розташований або діє в межах держави-члена.
Отже, підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновок про те, що правове регулювання ринку цінних паперів є
важливою сферою для уряду Союзу. У зв’язку з цим, було затверджено безліч директив та угод. Уряди держав та Союзу всіляко
намагались гармонізувати свої законодавства та урегулювати питання фондового ринку.
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Світове господарство являє собою складну систему
економічних відносин і міжнародних економічних взаємозв›язків,
які розвиваються на основі об›єктивних економічних законів.
Це дозволяє зробити розвиток світової економіки більш
передбачуваною. Міжнародні економічні організації є найбільш
важливою складовою частиною правового та економічного
регулювання світового господарства. Міжнародні фінансові
організації є одним з найважливіших ланок світової економіки і
вагомим джерелом фінансових ресурсів, необхідних країнам для
стабільного розвитку.
Міжнародні організації являють собою структури, які, активно
співпрацюючи один з одним, впливають на світову економіку і
політику. Сьогодні існує досить широка мережа міжнародних
економічних організацій, ключове призначення яких - це
зміцнення зв›язків між різними країнами в сфері торгівлі та інших
галузях економіки. З огляду на тенденції поступової глобалізації
світової економіки, або ж – «неопротекціоністські хвилі», роль
таких організацій буде невпинно зростати [3].
Особливу роль в системі міжнародних економічних організацій
відіграють міжнародні організації, що увійшли в систему ООН.
У валютно-фінансовій сфері міжнародне співробітництво
втілюється в життя в рамках інших спеціалізованих установ, а саме
- Світовий банк, МВФ і МБРР, ЄБРР, БМР, а також регіональними
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банками. МВФ виконує контроль за світовою валютною
системою, забезпечуючи її стійкість; стежить за міжнародною
валютною політикою і обмінними курсами, за поведінкою країнчленів в міжнародних валютних відносинах, а також, за потреби,
надає країнам короткострокові та середньострокові кредити [1].
Зростання ролі МВФ і Всесвітнього банка (ВБ) у розвитку
світової економіки обумовлено безпрецедентними темпами
розвитку світового фінансового ринку, а також – зростанням
обсягів зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються, та
країн із транзитивною економікою. Завдяки цьому ці дві організації
мають неабиякий вплив на уряди країн, що мають державні
борги. Від МВФ та ВБ залежить, як будуть вирішуватися питання
реструктуризації заборгованості країн, недопущення дефолту,
надання чергових траншів кредитів країнам-боржникам. Для
країн – боржників висуваються умови щодо проведення ринкових
економічних реформ, секвестру бюджету або ж реструктуризації
боргів. У ХХІ ст. зростає вплив міжнародних фінансових
організацій, що виступають і як світові економічні регулятори.
МВФ, Світовий банк та ОЕСР розробляють спеціальні цільові
плани, пропонують алгоритм реформування економіки країни,
щоб вирішити чи запобігти появу проблем щодо міжнародної
заборгованості [1].
Міжнародним регулюванням у сфері світової торгівлі
займаються чотири організації: СОТ, ЮНКТАД і МТЦ ЮНКТАД
/ СОТ, ЮНСІТРАЛ, що діють в рамках ООН.
ЮНКТАД / СОТ покликані здійснювати регулювання
міжнародної торгівлі товарами і послугами. Метою ЮНКТАД
є сприяння формуванню міжнародної торгівлі промисловими,
сировинними товарами і так званими «невидимими» статтями
експорту послуг - транспорт, передача технології, туризм.
Питання фінансування видів економічної діяльності, пов›язаних
з торгівлею, теж є його невід›ємною частиною.
Досягнення стратегічної мети СОТ – лібералізації світової
торгівлі, усунення дискримінаційних перешкод на шляху потоків
товарів та послуг, вільний доступ до національних ринків і
джерел сировини – формують економічну стратегію щодо
зміцнення світової економіки, зростання інвестицій, розширення
торговельних зв’язків, підвищення рівня зайнятості та доходів в
усьому світі.
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Цілями діяльності міжнародних організацій є пом›якшення
різких «стрибків» світових цін, досягнення збалансованості
співвідношень попиту і пропозиції за допомогою затвердження
за країнами-експортерами квот і зобов›язань імпортерів по
закупкам товарів, формування максимальних і мінімальних цін
на статті «критичного імпорту», створення системи буферних
запасів товарів. Найбільш істотним прикладом організації країнекспортерів є Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), що
ставить перед собою завдання захисту інтересів нафтовидобувних
країн за допомогою узгодження можливих цін на нафту і
обмеження у сфері нафтовидобутку введеними для кожної країни
певними квотами [3]. Натомість, у світі періодично виникають
«торговельні війни», які порушують усталений порядок
ціноутворення. Така цінова війна «на зниження цін» на нафту
розпочалася на рівні ОПЕК+ весною 2020 року, що призвело до
обвального падіння цін на нафту.
В умовах швидкого розвитку науково-технічного прогресу
інновації займають лідируючі позиції на світовому ринку товарів
та послуг. Це призвело до збільшення проведення наукових
досліджень. У процесі обміну інноваційними технологіями
виникли нові наднаціональні/міжнародні інституції, які взяли
на себе правові та організаційні функції регулювання питань у
сфері інтелектуальної власності. Сьогодні цими питаннями, в
основному, займаються дві міжнародні міжурядові організації:
Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) та СОТ,
в рамках угоди TRIPS. Завданням TRIPS є активізувати творчу,
інноваційну діяльність та забезпечити захист інтелектуальної
власності в усьому світі. ВОІВ сприяє підписанню нових
міжнародних угод та модернізації національних законодавств,
заохочує адміністративне співробітництво між країнами,
надає технічну допомогу країнам, що розвиваються, і фінансує
спеціальні служби, що опікуються питаннями міжнародного
захисту інтелектуальної власності, у т.ч. винаходів, товарних
знаків та промислових зразків [2].
Висновки. Міжнародні організації мають на меті
регулювання всіх основних складових елементів та секторів
функціонування світової економіки, розробляють чіткі, зрозумілі
та стандартизовані «правила гри» для міжнародного бізнесу та
визначають тренди економічної поведінки для всіх країн світу.
Це сприяє стабільному розвитку та уникненню конфліктних
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ситуацій у взаємодії між країнами, у т.ч. в процесі реалізації
системи міжнародних економічних відносин. Міжнародні
правові організації створюють уніфікованих правовий простір, в
рамках якого відбувається взаємодія всіх компонентів світового
господарства. Міжнародні організації, об’єднуючи країни, які є
їхніми членами, акумулюють надзвичайно великий фінансовий,
виробничий, науковий та інтелектуальний потенціал. У ХХІ
ст. вплив міжнародних економічних організацій на розвиток
національної та світової економіки, на процеси глобалізації
та уніфікації ринкових моделей будуть посилюватися, а роль
міжнародних організацій позиціонується як роль стратегічних
суб’єктів та регуляторів розвитку світової економіки.
Список використаних джерел та літератури:
1. Козак Ю.Г. Міжнародні організації / Ю.Г. Козак, В.В.
Ковалевський, З. Кутайня. – К.: Центр навчальної літератури,
2007. – 440 с
2. Кучик О. Еволюція поняття міжнародної організації:
теоретико-методологічний аспект // Вісник Львівського ун-ту.
Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 24 – 32.
3. Дмитрієв А. Роль міжнародних організацій у світовому
процесі глобалізації / А. Дмитрієв // Публічне право. – 2013. – №
1. – С. 418 – 420.

516

І.І. Набок, к.е.н.,доцент
кафедри міжнародних економічних
відносин і бізнесу,
Національний авіаційний
університет, Україна
К.І. Янченкова. Студентка
Національний авіаційний
університет, Україна
СУТНІСТЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У СВІТЛІ СВІТОВОЇ
ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ
Глобалізація світової економіки є складною, багатоаспектною
проблемою, яка постійно породжує численні наукові дискусії і
тому на сьогодні вона не має простого та однозначного тлумачення.
Процес глобалізації призвів до взаємозв’язку всіх держав. Ступінь
залучення різних країн і народів у світогосподарські зв’язки
набув надзвичайних масштабів, що сприяло переростанню
локальних, специфічних проблем розвитку країн і регіонів у
розряд глобальних. Усе це свідчить про наявність об’єктивних
причин появи у сучасному світі таких проблем, які зачіпають
інтереси всіх країн та основи існування життя на землі [1, c. 108].
Однією з таких є світова продовольча проблема, яка з кожним
роком все більше загострюється, набуває величезних масштабів
та потребує наукових досліджень, що сприятимуть пошуку
рішень для подолання голоду та недоїдання.
Уперше термін «глобалізація» походить від французького
«global» — всесвітній і вживається для характеристики сучасних
планетарних процесів було застосовано у 1981 р. Дж. Макліном,
а визначення категорії запропонував американський соціолог Р.
Робертсон у 1985 р. Під глобалізацією він розумів серію емпірично фіксованих вимірів, різнорідних, але об’єднаних логікою
перетворення світу на єдине ціле [2, c. 322].
Глобалізація світової економіки — складна, багатоаспектна
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проблема, яка поки що не має простого і однозначного
тлумачення. Розвиток світової економіки зараз складається під
зростаючим впливом глобальних проблем. Сучасний період
розвитку світового господарства характеризується розвитком
глобальних проблем, посиленням взаємозалежності глобальних
та національних інтересів. В основі цих проблем лежить тенденція
до поглиблення процесу інтернаціоналізації господарського
життя, посилення впливу зовнішньоекономічної сфери на
економічний розвиток [4, c. 64].
Глобальні проблеми тісно пов’язані та взаємодіють
одна з одною, зокрема, енергетична і сировинна проблеми
співвідносяться з екологічною, екологічна — з демографічною,
демографічна — з продовольчою, продовольча — з проблемою
економічної відсталості, яка у свою чергу пов’язана з проблемою
озброєних конфліктів і т. д. [7, c. 237].
Забезпеченість людства продуктами харчування завжди була
не тільки головною умовою його існування, але й найбільш
важливим фактором соціальної стабільності в окремих країнах і
світовому співтоваристві в цілому.
Продовольчий фактор завжди відігравав визначальну роль
у розвитку історії людства. Дефіцит продуктів харчування, що
періодично набував форми голоду, - найдавніша з усіх проблем
людини. Для розв›язання продовольчої проблеми недостатньо
зусиль окремої держави, а потрібне добре налагоджене
співробітництво всіх країн, незалежно від його суспільного
устрою.
Виділяють 4 групи чинників, які впливають на глобальну
продовольчу проблему:
 природні умови розміщення населення (загальна площа
та структура
сільськогосподарських
угідь,
сільськогосподарський
потенціал, клімат, співвідношення між кількістю населення і
масою продовольства тощо);
 світовий транспорт і зв›язок, котрі забезпечують широкий
вихід продуктів
харчування на зовнішній ринок;
 політична ситуація у світі (позиції політичних сил,
наявність міждержавних
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товариств, об›єднань, використання поставок продовольства
у політичних цілях);
 світова економіка і торгівля в їх єдності (продовольство
як складник торговельних
потоків, роль балансових розрахунків, кліринг).
Розглянемо взаємозв’язок продовольчої проблеми з іншими
глобальними проблемами.
З продовольчою проблемою прямо пов’язана проблема
економічної відсталості країн «третього світу». Масштаби їх
відсталості великі. Головним виявом і одночасно причиною цієї
відсталості є бідність. Саме через бідність більшість населення
голодує та недоїдає. У країнах Азії, Африки та Латинської
Америки в умовах крайнього зубожіння живе більше ніж 1,2
млрд людей, або 22 % всього населення цих регіонів [8, c. 90].
Глобальна продовольча проблема також має зворотний
зв’язок і з низькими темпами економічного зростання країн,
що розвиваються. Брак найважливіших поживних компонентів
негативно позначається на здоров’ї людей, а це знижує якість
робочої сили і як наслідок не дозволяє досягти високих темпів
економічного зростання [8, c. 122].
Проблема нестачі продовольства породжує проблему
озброєних конфліктів, бунтів, повстань. Наростання соціальної
напруженості через загострення проблеми відсталості та нестачі
продовольства підштовхує різні групи на селення країн, що
розвиваються, до пошуку внутрішніх і зовнішніх винуватців такої
тяжкої ситуації, що виявляється у збільшенні числа і глибини
конфліктів [10, c. 455].
Глобальна продовольча проблема напряму пов’язана з
проблемою охорони здоров’я. Недостатня забезпеченість
продовольством негативно впливає на показники середньої
тривалості життя людей. Вона позначається також на їх здоров’ї,
фізичній працездатності, опірності хворобам, адаптації до
сучасних високотехнологічних виробничих процесів [11, c. 28].
Продовольча проблема також взаємозалежна з проблемами
природносоціального характеру, а саме з енергетичною,
екологічною та проблемою Світового океану.
Через проблему економічної відсталості продовольча
пов’язана і з екологічною проблемою. Багато з країн, що
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розвиваються, настільки бідні, а умови міжнародної торгівлі
для них такі несприятливі, що часто їм нічого не залишається,
як продовжувати вирубувати рідкісні ліси, дозволяти худобі
витоптувати пасовища, допускати перенесення «брудних»
виробництв тощо, не піклуючись про майбутнє. [10, c. 454].
Енергетична проблема також загострює проблему нестачі
продовольства. При збільшенні цін на нафту значна частина
сільгосппродукції використовується для виробництва біопалива,
що негативно позначається на цінах на продовольство та інші
товари.
За даними Оргацізації Об›єднаних Націй у 2018 році було
зафіксовано приблизно 854 млн людей, які недоїдають, із них:
A) 820 млн людей в країнах, що розвиваються;
Б) 25 млн - у країнах з перехідною економікою;
B) 9 млн - в індустріальних країнах.
В умовах поширення глобалізації й досі не створено жодної
успішної моделі подолання голоду, хоча проблема забезпечення
людства продовольством дедалі більше висувається на перший
план. Тобто, глобалізація, яка стала однією з головних причин
виникнення глобальної продовольчої проблеми, у той же час має
стати запорукою її розв’язання, об’єднавши зусилля всіх країн
світу.
Отже, можна зробити висновок, що однією з найгостріших
і найважливіших проблем сучасних економічних відносин
продовжує залишатися продовольча проблема. Таким чином,
світова продовольча проблема прямо чи посередковано
пов’язана з більшістю інших глобальних проблем. Сучасні
проблеми людства не виникають десь поряд з раніше існуючими,
а породжуються ними. І їх розв’язання в тій чи іншій країні
або регіоні вже недостатньо, тому що воно тісно пов’язане з
тим, як ці проблеми розв’язуються в інших країнах і регіонах,
а також у світі в цілому. Більшість цих проблем все більше
виявляються у країнах, що розвиваються. Глобальні проблеми
утворюють систему, в рамках якої спостерігаються діалектичний
взаємозв’язок і взаємозалежність компонентів, їх ієрархічна
підпорядкованість, залежність від цілого [5, с. 240].
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ВИКОРИСТАННЯ В СПОРТИВНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ
НОВИХ МЕТОДІВ ВПЛИВУ НА ТЕЛЕГЛЯДАЧІВ В
СПОРТИВНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ
Спортивна журналістика щороку набирає обертів для
утримання своїх позицій у ніші журналістики мас-медіа, адже ця
журналістика вона досить специфічна. Її аудиторія якої зростає
не лише через трендом (далі щось незрозуміло?) займатися
спортом, а й впливом ЗМІ, які намагаються донести споживачам
інформацію, що таке фізична культура, спорт і як він може бути
корисним яку роль вони грають у формуванні здорового способу
життя для особистості.
Спортивна журналістика виконує, окрім основних, ще й
світоглядну і пропагандистську функції. Масова популяризація
спорту сприяє розвитку відповідного виду журналістики, яка
описуватиме його. Вона постійно видозмінюється. Одні формати
відходять у минуле – Від рубрики зі спортивними новинами
вже відмовилася більшість спортивних телеканалів, оскільки
не мають змоги конкурувати в оперативності з інтернет-ЗМІ.
Натомість на перший план вийшли інші формати – вітчизняні
телевізійникимовники після більш, ніж десятирічної практики
з оглядово-аналітичними передачами, дійшли до висновку, що
потрібно запроваджувати нові жанри форми подачі, адаптовані
до особливостей спортивної тематики.
Особливості
функціонування
сучасної
спортивної
журналістики України на сьогодні є недостатньо надто
вивченою галуззю. Тому багато чимало науковців та журналістів
досліджують це питання цей аспект. Сало І. А., Мураковський
А. А., Вацеба О. М., Прохоров Е. П., Воронков П. К., Венжик К.
А. (УВАГА!!! Ініціали мають стояти попереду прізвища) та ряд
інших дослідників неодноразово зверталися до теми української
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спортивної журналістики в своїх наукових роботах дослідженнях.
Мета нашого дослідження – проаналізувати трансформацію
спортивної жанрології телевізійної журналістики на українському
телебаченні.
Виклад основного матеріалу. Телебачення в незалежній
журналістиці було забезпечене пристроями технічними
можливостями, якими можна, що дозволяли лише знімати. і все,
мова Тоді не йшлося про використання якісь будь-яких спец
ефектів, яскравих заставок, щоб зацікавити глядача не йшлася.
Населення Аудиторія сприймала телебачення як інформаційну
складову ЗМІ і не більше. Така ситуація на першому етапі була
характерною для у всій журналістиціки загалом. Але з розвитком
науково-технічного прогресу картинка на телеекрані ставала
яскравішою, привабливішою і цікавішою.
З 2010 року розпочинають своє існування найпопулярніші
сучасні спортивні телепрограми України «?», «?», «?».
розпочинають своє існування з 2010 року, але це умовно,
адже і Раніше були програми, але лише чисто інформаційного
характеру. «Профутбол» і «Великий футбол» - програми, які
не лише утрималися на українському медіапросторі, але й
продовжують змагання хто кращий. І з цим змагання непомітно
поступово розвивають спортивну журналістику. Ці дві програми
позиціонують себе як інформаційно-аналітичні, в студії яких
експерти розтлумачують коментують футбольні події тижня. В
основному це регулярний чемпіонат України, адже єврокубки
лише на святка.
На початковому етапі створення це виглядало саме так., Але
для того, щоб зберегти утримати глядача біля екрану телевізора
програми журналісти розпочали створювати нові жанри, або
з відхиленням уже вдосконалювати сталі жанри. Програма
«Профутбол» створює платформу «Footballhub». Платформа
нестандартної спортивної журналістики: , Тут ми можемо
побачити різноманітні інтерв’ю, розіграші, розслідування і
звичайно гумористичні програми, які щороку швидше стають
для глядача бути рідним жанром журналістики. Адже Саме
гумористичні програми сприймаються веселіше і приємніше,
адже людям набридло дивитися, як наші команди безуспішно
намагаються грати у великий футбол. , Тому журналісти вирішили
подивитися на футбол з іншого сторони боку – гумористичного. і
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як це не робити в країні де президент комік, а президент приклад
для наслідування. Такий веселий контент аудиторії подобається
аудиторії більше. Це можна зрозуміти із кількості переглядів
та коментарів. , адже Сучасна аудиторія - люди вони активні,
позитивні, постійно в русі і гуморі. , тому Спортивним ЗМІ
потрібно підлаштовуватись під вимоги часу.
Програми Творці спортивного телевізійного контенту почали
використовувати технічні комп’ютерні програми для створення
кумедних відеоматеріалів про футболістів, про футбол, про життя
футболу, про за лаштунками. , але Все це робиться із посмішкою,
все подається з гумором у веселих тонах, ми повинні Глядачам
цікаво бачити і зворотній бік бачити добру сторону нашого
футболу.
Висновки. Отже, українська спортивна журналістика створює
цікавий сучасний гумористичний контент. Для отримання
інформації використовуючиться нові концепції для створення
авторських програм, які користуються попитом у глядачів. У
своєму розвитку спортивна журналістика створила свої нові
розширила жанрову палітру, за допомогою якихої глядачі із
задоволенням отримують інформацію яку дають журналісти. Але
за цим стоїть дуже клопітка праця великого цеху творців. , праця
від якої шаленіють.
Список використаних джерел та літератури:
Гоян В. В. Колористика та зображальна естетика телевізійної
програми: методичні рекомендації / В. В. Гоян. – Інститут
журналістики КНУ ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2011. – 32 с
Сало І. А. Футбол... зі сльозами / І.А. Сало– Львів : Каменяр,
2007. — 542 с.
Спортивна журналістика – майстер-клас Ігоря Циганика та
Олександри Лободи [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://journalism.ucu.edu.ua/video/3456/ 7. Яковець А. В.
Телевізійна журналістика: теорія і практика : підручник
/ Анатолій Володимирович Яковець. – К. : Вид. дім “КиєвоМогилянська академія”, 2007. – 240 с.
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МІЖНАРОДНА КУЛЬТУРНА ГРАМОТНІСТЬ
У МЕЖАХ ІНТЕГРОВАНОГО МЕДІАПРОСТОРУ
В умовах сучасності та еру глобалізації інформація є важливим
людським ресурсом і перетворюється на один з найбільш цінних
за змістом і масових за формою продуктів цивілізації, споживачем
якої стає людина. Вона спрямовується на формування та розвиток
інтелектуального потенціалу нації.
Поява всесвітньої мережі Інтернет спричинила масштабне
зростання міжнародної комунікації у різних сферах людського
життя. Адже, в цілому, медіапростір є природним глобальним
полікультурним середовищем, що є інструментом задоволення
різних потреб індивіда: комунікативних, країнознавчих та
пізнавальних, природних «стимулів» інтерактивної діяльності
особистості в її сферах життєдіяльності. Інтернет у поєднанні
із різними видами медіаресурсів (фото, відео тощо), допомагає
споживачу «познайомитися» з вербальними та невербальними
особливостями несхожих культур.
Медіа є всеохоплюючим середовищем, яке визначає
існування людини, напрям її діяльності, думок, світогляду тощо.
Воно започатковує і диктує суспільству нові тренди, захоплення
та переконання. Медіа проникає у всі сфери практик і галузь
культури не є виключенням.
Сучасна людина звикла, аби її дивували та захоплювали
повсякчас, адже тепер вона може сама обирати, який контент
поглинати і з легкістю може переключити (перейти) на щось
більш цікаве. Раніше, коли індивід не мав такого розмаїття вибору,
навряд чи він йшов з театру чи кіно попри своє незадоволення
потреб. Зараз зустрічаємо і таке. Отож у теперішньому потоці
інформації та можливості «відключення від реальності»
(феномен «втеча від реальності») усі бренди, компанії боряться
за нашу увагу та прихильність, розвиваючись, змінюючись та
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інтегруючись у мережу. Інтернет стає посередником у міжособистісних стосунках. Механізм контактування спрощується і стимулює індивіда використовувати для сприйняття переважно зір
та слух (на відмінну від практики живого спілкування та дійсної
взаємодії).
У загальному, комунікація мистецтво-людина побудована
таким чином, що транслює не лише зміст, а й «вмикає» у
отримувача весь спектр почуттів. Отож виникає питання, чи
можливе стовідсоткове «включення» у подію та «поглинання»
культурного продукту через монітор, де у зв’язку з трансляцією
втрачається певний зв›язок і контакт актора з глядачем.
Чимало дослідників підіймають питання щодо того, чи справді
театральна подія є неповторною за своєю природою, унікальною і
чи зазнає ускладнень творчість та перешкод у «розмові з глядачем»
під час зустрічі з технологіями, які забезпечують її запис та
відтворення у Інтернет-просторі. Патріс Паві, Філіп Аусландер,
Кормак Пауер, Роджер Коупленд та багато інших підкреслюють,
що у наших реаліях театр неможливий у чистій немедіатезованій
формі і наголошують на тісному зв’язку мистецтва із медіа. Отож
метою дослідження є аналіз вагомості та доцільності трансляцій
міжнародних культурних подій у медіапросторі.
Дослідник Меттью Козі у свої роботі «Театр і перформанс у
цифровій культурі» зазначає, що досягнення сучасних технологій
– кіберпростір чи віртуальна реальність – не містять нічого
такого, що б не було уже представлено у театрі; він завжди був
віртуальним простором, де добровільне припинення недовіри
породжувало ілюзію реальності. [2: 15] Дослідниця Бренда Лорел
у праці «Комп’ютери як театр» розглядає положення Арістотеля
щодо театру для осмислення принципів взаємодії індивіда з
медіа (екран комп’ютера розглядається як віртуальна театральна
сцена, де перед користувачем – глядачем – розгортається
перформанс обробки даних). Протиставлення «справжнього»
та одиничного медіатизованому й механічно відтворюваному,
авторка наголошує на особливості «живої» вистави, відповідно
до традиційного розуміння суті театру. Театральна подія
відбувається за умови присутності у певному просторі й у певний
час акторів та глядачів: перші при цьому розігрують події, другі
– колективно реагують на те, що відбувається на сцені. [1: 6869] Адже безпосереднє фізичне перебування і відповідної
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реакції і надає виставі справжньості, що відповідає одному із
завдань мистецтва – спровокувати емпатію, викликати емоції у
споживача.
Театральний режисер Георгій Товстоногов говорить про те,
що техніка, яка постає між актором і глядачем вимагає іншого
способу існування актора, а від глядача – іншого способу
сприйняття. [3: 3] Засоби, за допомогою яких у театрі створюється
ефект психологічного напруження під час трансляції слабшають,
адже медіа і театри мають різні зв’язки з аудиторією. Театральний
діяч вважає, що задля того, аби вистава продовжувала діяти на
глядача як твір мистецтва, вона має перестати бути театральною
виставою. [3: 3]
Художній керівник Київського національного академічного
Молодого театру Андрій Білоус підкреслює, що вистави треба
дивитися лише в театрі. Тільки так енергія актора, що перебуває
на сцені, передається глядачам у залі. Запис вистави — це такий
собі сурогат театрального мистецтва. [4]
З одного боку, транслювання вистав – цікава і корисна
ініціатива, адже перебуваючи вдома кожен може подивитися
спектакль з будь-якого куточка світу мовою оригіналу, або у
перекладі чи з субтитрами. Наразі є розмаїття вибору онлайнових
вистав, які пропонують як світові театри (Баварська та Венська
опери, Metropolitan opera, Королевський театр опери та балету,
Бродвейський театр і т.д.), так й українські (Театр імені Франка, Львівський академічний театр імені Леся Курбаса, Київський
театр оперети, Одеський театр музичної комедії, Національна
опера України тощо). З іншого боку, така перевага не зовсім
на боці мистецтва. Так, щодо розповсюдження та поширення
культури в маси прерогатива є, хоча, варто не забувати про
авторські права, адже у відповідності до багатьох ліцензій,
демонструвати вистави без додаткових дозволів усіх авторів,
заборонено, але разом з тим, зазнає перешкод власне театр.
Театр, у порівнянні з медіа – мистецтво камерне, яке потребує
суцільної зануреності у дійство та відмови від можливих спокус
(телефон, їжа, додаткові дратуючі фактори), які присутні під час
перегляду трансляції вистави вдома.
Отже, інформаційно-комунікаційні технології дійсно
розкривають культурний потенціал кожної с країн, дозволяючи
іншим пізнавати різні культурні спадщини народів світу, щоби
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ставати більш обізнаними. У цьому є вагомість поширення
творчих продуктів у мережі, але відчути справжній дух роботи
та осягнути її значимість можливо лише «зіштовхнувшись»
з витвором мистецтва обличчям до обличчя й самостійно
оцінивши її велич. Тому, повноцінного, ґрунтовного знайомства
з культурою можна досягти у разі живої присутності у момент,
власне, дійства.
Список використаних джерел та літератури:
1. Laurel B. Computers as Theatre. Addisonp Wesley Professional,
1993. – С. 227
2. Causey, Matthew. Theatre and Performance in Digital Culture:
From Simulation to Embeddedness. – Routledge, 2006. – С. 230
3. Товстоногов Г. Билет в 110-й ряд// Советская культура. –
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kyiv.ua/uk/article/kultura/vystavy-treba-dyvytysya-tilky-v-teatri?fbc
lid=IwAR1UmicEBGGmIvGGUYnFDKWAvB7h9nsu5bArW262U
Bw_CgSzurEt6XYDE5g

530

УДК: 004.738.5:070.422(043.2)
Волніна І.В.
Студентка 3 курсу, ФМВ, НАУ
Науковий керівник:
д.філол. н. Шульгіна В.І.

РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У РОБОТІ
СУЧАСНОГО ЖУРНАЛІСТА
Метою дослідження наукової роботи є проаналізувати,
дослідити та висвітлити роль соціальних мереж в роботі
сучасного журналіста.
Соціальні мережі – явище доволі нове в українському
медіапросторі, що актуалізує необхідність його наукового
дослідження. Спочатку їх використовували здебільшого для
пошуку та спілкування з друзями, обміну фотографіями та
розважальним контентом. Нині соціальні мережі стали не
лише майданчиком для спілкування з друзями і знайомими,
але й потужним і невичерпним джерелом інформації. Так, за
результатами дослідження компанії Яндекс, у чотирьох найпопулярніших соціальних мережах (Інстаграм, Однокласниках, Фейсбуку й Твіттері) зареєстровано понад 40 мільйонів українських
акаунтів. [1: 72]
Тому кожен пост у новинній стрічці часто слугує добрим
інформприводом, який переростає у важливу суспільно-політичну
або ж просто побутову тему. Сучасні українські журналісти
широко використовують соціальні мережі для комунікації як з
посадовими особами, так і з реципієнтами. Журналісти, якими б
професіоналами вони не були, не можуть обійтися без соціальних
мереж.
Якщо колись до Інтернету як до джерела інформації
ставилися з упередженням, вважаючи, що йому не вдасться з
часом захопити велику частину ринку, на якому панує преса,
телебачення та радіо – під «патронатом» інформаційних агенцій,
то нині всесвітня павутина подекуди веде перед.
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Величезна кількість людей користується різноманітними
соціальними мережами. Інформація – найбільша цінність у наш
час, а легкодоступна інформація якраз розміщена в соціальних
мережах. Саме в них люди, не замислюючись, спілкуються,
заповнюють свої профілі, діляться фотографіями, особистим
відео й добровільно дають багато іншої інформації про себе.
Соціальні мережі активно використовуються для здобування
дуже різної інформації. [5: 240]
Соціальних мережі доволі гармонійно вписалися в процес
пошуку, обробки і поширення інформації. Проте це не всі
можливості використання соціальних мереж у журналістиці.
Постійне їх вдосконалення надає більші можливості журналістам
щодо пошуку, поширення, трансляції інформації тощо. Водночас
неправильне використання журналістами соціальних мереж може
нанести шкоди особі, суспільству, державі. [8: 120]
Соціальна мережа - це структура, що складається з вузлових
елементів і зв’язків між ними – соціальної павутини. Сам
термін «соціальні мережі» був введений у 1954 році соціологом
Джеймсом Барнсом у статті «Класи і збори в норвезькому
острівному приході», яка увійшла до збірки «Людські стосунки».
Перші соціальні мережі з’явилися в середині 1990-х років і
надавали користувачам початкові можливості для спілкування.
До основних функцій соціальних мереж належить:
• Створення індивідуальних профілів, в яких буде міститися певна інформація про користувача.
• Взаємодія користувачів (за допомогою перегляду профілів
один одного, внутрішньої пошти, коментарів тощо)
• Можливість досягнення спільної мети шляхом кооперації
(наприклад, метою соціальної мережі може бути пошук нових
друзів, ведення групового блогу тощо).
• Обмін ресурсами (наприклад, посиланнями на сайти).
• Можливість задоволення потреб за рахунок накопичення ресурсів (наприклад, шляхом участі у соціальній мережі можна знаходити нових знайомих і тим самим задовольняти потребу в спілкуванні). [9: 67]
Соціальні
мережі
мають
свої
характерні
особливості(спонтанність,
неофіційність,
діалогічність,
ситуативна закріпленість тощо) та виконують певні функції(що
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наведені вище), які допомагають журналісту в його діяльності.
З появою та стрімким розвитком соціальних мереж,
характерними особливостями яких є мультимедійність,
інтерактивність, гіпертекстуальність, оперативність, мобільність,
поступово змінилися особливості та методи роботи ЗМІ. Можливе
використання мобільних сервісів – агрегаторів, які допомагають
журналістам відстежувати інформацію в соціальних мережах та
керувати інформаційними потоками:
-Flipboard (програма для читання новин, блогів, rss-стрічок
або постів із соціальних мереж),
-NewsWhip (інструмент, який точно визначає популярність
тем у соціальних мережах і ділить їх на категорії),
-Buzzsumo (агрегатор, що обробляє контент із веб-сайтів та
соцмереж за сформованим запитом: наприклад, через уточнення
часу публікації, формату контенту),
-Topsy (сервіс для пошуку публікації в Twitter на певну тему
з конкретними темпоральними характеристиками не тільки за
хештегом, а й за повним текстом повідомлень).
Соціальні мережі є найбільш доступними, відкритими
платформами для пошуків контактів, коментарів експертів та
лідерів думок. За потреби журналісти можуть знайти профілі
користувачів, фотографії, контактну інформацію невідомих
людей, які випадково стали героями новин. Користувацький
контент залишається передумовою успішної роботи медіа в
інтернеті, оскільки він «дешевий; довіра до нього більша, аніж
до офіційний джерел; існує в реальному часі (real-time), може
використовуватися для спеціальних проектів. Проте важливо
пам’ятати про обов’язкову верифікацію інформації».
Сучасні ЗМІ використовують соціальні мережі для
репрезентації власного контенту, оскільки більшість споживачів
інформації сконцентрована довкола цих платформ, методи
роботи яких визначають інформаційну поведінку, формують
інформаційні потреби, інтереси і запити. Основним принципом
роботи медій у такому середовищі – адаптація до алгоритмів
функціонування кожної із соцмереж. Це стосується якісних
(стилістичних, форматних тощо) та кількісних (частотність,
обсяг тощо) характеристик контенту: «Для успішного просування
матеріалу слід пам’ятати, що контент, який поширюється в
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соціальних медіа, – це не оголошення. Кожне повідомлення за
рахунок гіперпосилань має подавати повноцінну історію питання
зі своїм початком і кінцем (формула «перевернутої піраміди» –
від головного до другорядного – тут не працює), тож візуалізація
надзвичайно важлива». [3: 127]
Twitter – інструмент оперативного інформування. Способи
використання журналістами мережі Twitter:
-доступ до новинної інформації, яка надходить від користувачів мереж в реальному часі;
-здійснення онлайнових Twitter-трансляцій із публічних акцій, засідань органів влади та судів, місць надзвичайних подій,
виборів тощо;
-аналіз та оцінка контенту, який продукують конкуренти та
передові медіа;
-пошук тем, джерел інформації, коментарів, експертних думок, очевидців та учасників подій;
- можливість швидкого уточнення та вивірення інформації;
поширення прохань про допомогу, що стосуються
професійних обов’язків.
Facebook – джерело інформації. Можна виокремити такі способи використання соціальної мережі Facebook в журналістській
діяльності: пошук героїв для матеріалів та їх контактів; розширений збір інформації в мережі про подію чи людину, на які спрямована увага журналіста; поширення контенту; зв’язок з аудиторією, через коментарі, відгуки, оцінки, зауваження; просування
рекламного контенту, який є додатковою можливістю розширення бюджету. Головною функцією сторінки інтернет-ЗМІ в соціальних мережах типу Facebook, Twitter є комунікація з аудиторією, яка може змінювати свої ролі: джерело інформації, адресат,
розповсюджувач. Взаємодія із соціально активними користувачами підвищує репутацію ЗМІ, збільшує її аудиторію, дозволяє прислухатися до побажань та порад, приймати рішення щодо оптимізації своєї діяльності. [7: 124].
Користувачі соціальних мереж відіграють все більшу роль
в журналістській діяльності. Соціальні мережі на сьогодні є
не лише платформою для спілкування і передачі інформації
між користувачами, вони також стають джерелом інформації
для журналіста. Це відбувається тому, що у пріоритеті –
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оперативність та ексклюзивність журналістських матеріалів.
Подія для журналістів – це повідомлення очевидців, а тому і
місцем оперативного доступу до інформації стали соціальні
мережі.
Особливості інформаційного аналізу контенту соціальних
мереж:
- соціальні мережі активізують свою інформаційну функцію,
випереджаючи всі інші ЗМІ за оперативністю і швидкістю розповсюдження інформації;
- функція зворотного зв’язку дає можливість здійснити зріз
громадської думки з того чи іншого суспільно значущого питання
шляхом дослідження обговорення актуальних питань політичного, соціально-економічного життя, проектів, законів, реформ, діяльності державних і політичних осіб тощо;
- соціальні мережі дають можливість активно формувати певну точку зору на проблему, що обговорюється, через поширення
поглядів авторитетних серед користувачів так званих лідерів громадської думки, довкола яких формуються інформаційні поля;
- соціальні мережі формують інформаційний порядок денний,
порушуючи ті чи інші теми, проблеми, які обговорюються широким колом осіб, привертаючи до себе суспільну увагу [10: 71].
Пошук зображального контенту пов’язаний з моніторингом
Instagram. У роботі, пов›язаної зі знаменитостями чи публічними
людьми, необхідно відстежувати Instagram. Публічні персони
із задоволенням публікують кадри, які стають інформаційними
приводами.
Для пошуку інформації журналісти також моніторять
профілі активних користувачів за допомогою хештегів. Такий
спосіб маркування популярний у соціальних мережах. Пошук
інформації в соціальних мережах є досить складним процесом,
оскільки потрібно виокремлювати із нескінченного потоку постів
необхідну інформацію. Саме тому потрібні хештеги дають змогу
економити час та структурувати інформацію за конкретним
запитом.
До головних властивостей хештегів, відносять такі:
· виділяти головну думку повідомлення, використовувати
ключові слова;
· групувати інформацію за темами;
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· забезпечувати швидкий пошук за темами, які зацікавили. [4:

Позначаючи повідомлення хештегом, користувачі мережі
маркують їх і дають можливість іншим користувачам знайти
тематичну інформацію. Для журналіста такий спосіб пошуку
фактів є оперативним та зручним. У зв’язку з подіями в країні є
можливість відслідковувати актуальні теми, які обговорюються
спочатку в соціальних мережах, а вже потім висвітлюються у
ЗМІ. Багато журналістів використовують як джерело інформації
дописи впливових людей в соціальних мережах. Зараз помітно
зросла кількість акаунтів у соціальних мережах політичних та
громадських діячів.
Але соціальні мережі мають ряд недоліків, серед яких
неперевірена інформація. Виділяють три основні види поширення
неперевіреної інформації:
· Копіпаст – дослівне відтворення непідтвердженою
інформацією;
· «Сарафанне радіо» – спотворення фактів при передруку;
· Фактоїди – неперевірена або свідомо помилкова інформація,
яку видають за факт [6, с.58]. Сьогодні журналістам доводиться
мати справу з великою кількістю чуток, фейкових новин та
сторінок у соціальних мережах, фальшивих фотографій. Часто
у мережі Facebook з’являються фейкові профілі політичних та
громадських діячів, а журналісти не лише слідкують за такими
профілями, але й публікують інформацію поширену на фейковій
сторінці.
Можна виділити основні правила для журналістів, які
допоможуть уникнути помилок при поширенні контенту:
- знайти першоджерело інформації;
- знайти альтернативне джерело інформації, що
підтверджує перевірку факту;
використовувати засоби верифікації при роботі з призначеним
для користувача контентом і соціальними мережами.
Але є багато переваг у використанні соціальних мереж у
роботі журналіста. Внаслідок зростання кількості користувачів
більшість засобів масової інформації визначають соціальні
мережі як ключовий канал комунікації з цільовою аудиторією і
структурують навколо цього інструменту свою систему шляхів

536

і способів поширення медіаконтенту. За допомогою соціальних
мереж стало можливим використовувати нові способи поширення
медіа контенту. Для цього журналісти реєструються в групах
і співтовариствах, завойовують там авторитет та поступово
просувають свої ідеї серед інтернет-аудиторії. Крім того, робота
в соціальних мережах:
-дає змогу створити персональний канал обміну інформацією з аудиторією (моніторинг фактів, пошук і верифікація джерел
ідентифікація історій та героїв для матеріалів);
-реалізовувати маркетингові стратегії для своїх матеріалів;
-формувати самобрендинг;
-вивчати, розширювати цільову аудиторію та встановлювати з
нею зворотній зв’язок [11].
Враховуючи все зазначене, можна дійти висновку, що сьогодні
соцмережі відіграють важливу роль в організації журналістської
діяльності, адже виступають джерелом для конте
1)Facebook
–
для
пошуку
інформації,
встановлення
контакту
з
коментаторами;
2)Twitter
–
для
оперативного
отримання
новин
з
різних
куточків
світу,
відстеження
трендів;
3)Instagram – як джерело фотографій, щоб бути в курсі,
де відпочивають та проводять час відомі особистості [2].
 	
Навіть незважаючи на деякі недоліки (копіпаст,
«сарафанне радіо», фактоїди), соціальні мережі все одно
залишаються головним джерелом інформації, до якого
звертаються журналісти, адже мають значно більше переваг:
безперервне спілкування, швидкість отримання та поширення
інформації, доступ до великого обсягу фото- та відеоматеріалів.
Але при цьому слід пам’ятати, що соціальні мережі не завжди є
надійним джерелом інформації, тому завжди потрібно перевіряти
інформацію та мати ще якісь джерела інформації, крім соціальних
мереж.
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НОВОТВОРИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Проблема аналізу мови як засобу закріплення світових тенденцій, аналізу політкоректної лексики та появи нових слів, зокрема в українській мові набуває особливої актуальності.
Тому важливим, на нашу думку, є розгляд усталених слів та
словосполучень, а також новотворів, які демонструють певні тенденції за останні роки в історії розвитку суспільства.
Мета статті дослідити появу новотворів в українській мові,
визначити контекст у якому вони з'явилися, що на це вплинуло.
Мова - це гнучкий інструмент, який піддається суспільно-політичним тенденціям, настроям та самоідентифікації цілої
нації чи окремої людини. Вона слідує за змінами, продукує і закріплює їх. У ній відбиваються результати довгої боротьби і яскравих моментів в історії.
Неологізми (від грец. νέος — молодий, новий і λογισμός —
судження, вислів) — це слова, а також їхні окремі значення, вислови, які з’явилися в мові на даному етапі її розвитку і новизна
яких усвідомлюється мовцями, або були вжиті тільки в якомусь
процесі мовлення, тексті чи мові певного автора (стилістичні, або
індивідуально-авторські). (0-1) Новотвори служать, з одного боку,
для номінації нових чи ще не названих понять, реалій, а з другого — для заміни попередніх найменувань новими, зумовленої
різними чинниками — тенденцією до мовної економії, уніфікації
номінативних моделей, виразнішого, точнішого найменування,
експресивно-стилістичного оновлення, з соціально-політичних і/
чи суспільно-економічних причин. (01-2)
У роки 2013-14 з'явилися у широкому вжитку такі слова, як
“євромайдан”, “тітушки”, “майданівець”, вислови: “Небесна Сот-
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У роки 2013-14 з’явилися у широкому вжитку такі слова, як
“євромайдан”, “тітушки”, “майданівець”, вислови: “Небесна Сотня”, “диванна сотня”, “золотий батон” [1-3]. Поява цих слів та
словосполучень ілюструє реакцію мови на суспільно-політичні
події.
У 2015 році з’явилося слово “скримити”, що означає спершу
подарувати, а потім забрати. І хоч слово з’явилося в Німеччині,
стосується воно безпосередньо України, ілюструючи незаконну
анексію Криму Росією.
Іншим прикладом може слугувати новотвір “меганмарклити”,
що з’явився у Великобританії у 2019 році. “Меганмарклити (з анг.
to Megan Markle) — цінувати себе та своє психічне здоров’я настільки, аби піти з оточення, в якому тебе не сприймають або не
воліють бачити як особистість” [2-4]. Поява цього дієслова зумовлене тим, що Меган Марк та її чоловік принц Гаррі відмовилися
від своїх титулів і переїхали у Канаду через тиск, постійне втручання та негативне ставлення королівської родини до них. Слово
можна використовувати, коли припиняєш відносини із людиною,
яка тебе принижує і не цінує, звільняєшся з роботи, де почуваєшся некомфортно, піддаєшся дискримінації, сексизму, іншому негативному ставленні. Наприклад: “Я сьогодні меганмаркнулась з
роботи”. На нашу думку, використання цього слова не вимагає
додаткового пояснення, адже співрозмовник чи співрозмовниця
відразу розуміє контекст ситуації. В історії мови вже були випадки, коли ім’я людини перетворювали на дієслово через її поведінку, досягнення.
У 2015 році з’явилося слово “меркельничати”, яке виникло
від варіацій із коренем “мерк”. А спричинила появу новотворів
політика Ангели Меркель. Саме ж “меркельничати” означає байдикування і ухилення від відповідей і прийняття важливих рішень. За таким самим принципом, можна утворити слово “Обамничати”, “Ердоганити” та інші.(03-5).Цікава історія трапилася з
висловом “Я Шарлі”, що виник після нападу на французьку редакцію сатиричного журналу “Charlie Hebdo”. Фраза стала символом вияву солідарності. . У Росії на подібний манер виникла
фраза “Я Ми Голунов”, що ілюструє цілу низку подій, які відбувалися з журналістом видання “Медуза” Іваном Голуновим, якого
звинуватили в збуті наркотиків у великих розмірах. Колеги арешт
пов’язують із розслідуванням Голунова, який він опублікува цьо-
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звинуватили в збуті наркотиків у великих розмірах. Колеги
арешт пов’язують із розслідуванням Голунова, який він опублікував незадовго до цього. Фразу “Я Ми Голунов” поширювали, публікували і використовували журналісти, активісти та правозахисники як в Росії, так і за її межами, в підтримку Івану Голунову.
(02-6) І в Україні також утворився подібний вислів, але з іншої
причини. “Я Волноваха”, що означає пам՛ять про загиблих пасажирів автобуса неподалік Волновахи, Донецької області.
Передвиборча кампанія 2019 року теж залишила слід в
українській мові. А конкретно, поява фрагменту “ЗЕ!” від прізвища Зеленський, який став повноцінним словом. “ЗЕ! команда”,
“ЗЕ”президент”, “ПреЗЕдент”, “ЗЕ індексація пенсій” та інші,
слово “ЗЕ” можна додавати на початок будь-якого слова, наприклад “ЗЕ!політика”, що означатиме, що мовець говорить про
певний аспект, який пов’язаний саме зі специфікою діяльності
раніше кандидата, а зараз президента. Воно автоматично означає
приналежність до діяльності Зеленського і може, як критикувати,
так і наголошувати на позитивних речах.
Мова ілюструє не лише політичні, але й соціально-побутові
зміни. Як приклад, можна використати блогінг, що за останні
роки став професійним родом діяльності, який можна монетизувати, перетворити у стабільний прибуток. Він замінює більшість
медіа і стає повноправним каналом інформації, то ж не дивно, що
виникають нові пов’язані з ним слова та вирази, а значення деяких відомих слів видозмінюється. Частовживаними стають слова
та вирази: “пост”, “сторіс”, “таргетована реклама”, “блогосфера”,
“контент”, “смм” і т.д. “Блогінг”, блогер” і “блогерка” утворюються від слова “блог”, яке як термін вперше було використано
у 1992 році Washington Profile, які саме так визначили сторінку
Тіма Бернерса-Лі, де він публікував новини. (04-7).
Як світові, так і українські настрої змушують мову набувати
більш толерантних форм. Поява чітких термінів, які називають та
систематизують ту чи іншу тенденцію, явище чи ситуацію, змушує людей замислюватися над тим, що і як вони говорять. З’являється, так звана політкоректність. “Політкоректна лексика - це
ті слова, які не зневажають людину чи цілу групу людей через
якусь її ключову ідентичність чи відмінність”[3-8]. За останні
декілька років в українській мові відродилися та з’явилися нові
фемінітиви: редакторка, поетка, інженерка, директорка, а правила
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В Україні лексика толерантності та рівності теж поступово
набирає популярності. Наприклад, часто можна почути чи побачити слова: “солідарність”, «гомосексуальність», “бодіпозитив”,
“гендерночутливий”, “людина з інвалідністю”, “незрячий”, “нечуючий”, “інтерсекс”, “трансгендерність”, “секс-працівниця”,
“темношкірий”. Всі ці слова не існують в мові віками, вони є
результатом довгої боротьби та роботи над втіленням прав людини на міжнародному рівні. Часто зустрічаються зараз терміни
«інклюзія», «інклюзивність». Інклюзія – (від англ. inclusion —
включення) — це процес збільшення ступеню участі всіх громадян у соціумі. І насамперед тих, що мають фізичні чи ментальні порушення. (4-9) “Інклюзія, по суті, стирає кордони і
нівелює відмінності – створюються умови, за яких інвалідність
фактично не відчувається обома сторонами. Фактично ці сторони самі зникають – усі члени суспільства рівні, мають однакові
права, можливості й обов’язки”. (5-10) Інклюзивність забезпечує
рівність. Мова відіграє тут неабияку роль, надаючи слова та вирази для використання в інформаційному просторі, що так чи
інакше впливає на читача_ку. Нова, толерантна лексика створюється за правилом: спершу людина, потім все решту. Діагноз,
орієнтація, гендер, соціальне становище - не визначають, якою
людина є. В мові дуже важливо цього дотримуватися. Приклади
мовних змін можна навести наступні: “інвалід” змінюється на
“людина з інвалідністю”; “людина прикута до візка” - “користувач інвалідного візка”; “аутист” - “людина з аутизмом”; “глухий”
- “нечуючий”; “сліпий” - “незрячий”. Чому чутлива та коректна
лексика є важливою, хочу пояснити в наступному практичному
прикладі. Термін “гомосексуалізм” виник як позначення психологічної хвороби. У 1886 році австрійсько-німецький психіатр
Рихард фон Крафт-Ебінг публікує дослідження “Сексуальна
психопатія”, що стало першим дослідженням в області сексопатології. Крафт-Ебінг вважав “гомосексуалізм” хворобою, що погано піддається лікуванню. Пройшло близько ста років, і лише
після 1990 року, питання щодо патології гомосексуальності було
остаточно виключене. Це сталося завдяки тому, що гомосексуальність була виключена зі списку хвороб Всесвітньою організацією охорони здоров'я. (6-11) Завдяки тому, що мова гнучка,
в культурі закріплюються результати подій, рухів, протестів та
змін. Мову можна використовувати як безболісну, але влучну та
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та якісну зброю в боротьбі проти або за щось.
Також, новотвори з’являються, як реакція на міжнародні події,
плавно перетікаючи з наукової лексики в суспільно-побутову.
За перші місяці 2020 року світ сколихнув новий вірус, який глобально змінив побут людей, роботу цілих систем і маленьких бізнесів. На позначення вірусу з’являється слово “Коронавірус” або
“COVID-19”, що позначають хворобу, яка є потенційно важкою
гострою респіраторною інфекцією, що викликається коронавірусами SARS-CoV-2. Являє собою небезпечне захворювання, яке
може протікати як у формі гострої респіраторної вірусної інфекції
легкого перебігу, так і у важкій формі (7-12). Спершу, у широкому
вжитку з’явилося слово “епідемія”, що позначає масову захворюваність населення на інфекційну хворобу, що прогресує в часі та
просторі в межах певного регіону і значно перевищує рівень, зареєстрований на даній території впродовж низки років (8-13). Але
через деякий час з’являється нове слово “пандемія”, що у свою
чергу є найвищим ступенем розвитку епідемії, що поширилась на
більшість населення однієї чи кількох країн (9-14). Слова “протидія”, “респіраторний”, “карантин”, “самоізоляція”, “надзвичайна
ситуація” - набули додатково контексту, пов’язаного з COVID-19 і
стали загальновживаними, побутовими, мейнстримними.
Мова набула значних трансформацій, і ще не всі нові норми
закріпилися у повсякденному і професійному житті. Чутливість
лексики і справді набула нового масштабу. Політкоректності вимагають від ЗМІ, влади, бізнесу, освіти, громадських організацій,
пересічних громадян і громадянок. На нашу думку, це важливий
складник у формуванні толерантного і відкритого суспільства.
Мова реагує на будь-які нові прояви і тенденції в суспільстві,
трансформує їх, закріплює або стирає зі вжитку в разі не актуальності.
Отже, ми дійшли висновку, що завдяки тому, що мова - гнучкий інструмент, який легко трансформується під нові настрої суспільства, створюючи чи трансформуючи лексику на новий лад.
Поява і поширення в суспільстві, зокрема в медіапросторі, політкоректної лексики, є виявом сприятливості мови до відображення
нових тенденцій, зумовлених змінами у соціумі. Завдяки тому,
що мова різко та влучно реагує на ті чи інші соціально-побутові,
суспільно-політичні, міжнародні тенденції і/чи катастрофи, вона
надає інструмент протидії чи поширення тих чи інших подій. Та-
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САМВИДАВ ЯК ЯВИЩЕ
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ
Суспільно-політичне життя породжує явище самвидавів,
як реакцію на обмежений доступ до інформації, цензуру,
тоталітарність суспільства. З появою самого самвидаву виникає
зворотня дія: політика породжує самвидав, а самвидав впливає
на політику. В тематичному спектрі самвидави охоплюють галузі
культури і мистецтва, людського побуту, політичної агітації,
історії, суспільно-політичного життя. Ми вважаємо, що самвидав
60-80 років XX століття займав важливе місце в житті тогочасного
суспільства і впливав на політичне становище країни.
I.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні в нас відсутня цензура, ми не обмежені у
висловлюванні думки, але самвидави не втрачають свою
актуальність, насамперед у галузі мистецтва. Створення
самвидавів є доступним для будь-кого, а тому акценти у
самвидавах зміщуються з власне суспільно-політичного життя
на розкриття конкретної особистості. Люди звертаються до
самвидавів з бажанням утвердження власної індивідуальності.
Профілі в соціальних мережах можна вважати сучасними
самвидавами. Щоб краще розуміти механізми функціонування
самвидаву у своєму дослідженні ми звертаємось до періоду його
найвищого розвитку, а саме − 60-80 років XX століття.
Самвидав 60-80 років XX століття з’явився як реакція
на утиски з боку тоталітарної влади СРСР в політичному,
суспільному, інформаційному та культурному житті. О. С.
Мельникова з посиланням на видання «Рух опору в Україні: 19601980» зазначає, що за розповсюдженням самвидави поділяються
на первинні та вторинні.
Первинні поділяються на офіційні та неофіційні. Офіційні −
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ті, що надруковані в типографії. Неофіційні − ті, що створені за
допомогою рукопису, фотокопій, машинопису.
Неофіційні також мають назву тамвидави й виготовляються
закордоном з подальшим розповсюдженням на території України
[2].
Найбільш поширеними були первинні самвидави неофіційного
типу. Максимального розповсюдження вони здобули в період
відлиги. Окрім творів заборонених письменників, до самвидавів
того часу також належали спогади ув’язнених, заборонена
іноземна література, відозви підпільних організацій, книги
дореволюційного періоду, еміграційна преса.
Однією з основних причин цього стала необхідність суспільства
отримувати актуальну інформацію й неможливість офіційних
джерел це зробити. Окрім того, тривала наукова-технічна
революція, завдяки якій автори самвидаву мали можливість
автоматизувати процес створення збірників. З початком репресій
самвидав перетворився зі звичайного друкованого органу на
майданчик критики та дискусії. Зрештою, виникнення самвидаву
на території СРСР закрило потребу суспільства в нових знаннях
До прикладу суспільно-політичний журнал «Український
вісник» публікував тексти про боротьбу за незалежність України,
видавав матеріали про демократичні принципи та національну
ідею, писав про репресії над українською інтелігенцією, а
правозахисна тема була основною темою самвидаву. Саме в
«Українському віснику» часто друкувались твори дисидентів та
політичних в’язнів. Таким чином, цей самвидав підіймав теми, які
радянська влада навпаки намагалась замовчувати [1]. Редактором
й видавцем «Українського віснику» був В›ячеслав Чорновіл
− після його арешту видання призупинило свою роботу. Зі
звільненням Чорновола з ув’язнення журнал поновив існування,
а згодом став друкованим органом Української Гельсінкської
Спілки.
Як бачимо, самвидав − це не лише спосіб розповсюдження
заборонених матеріалів, а основний виразник непідцензурної
культури. Ми говоримо про тексти, які початково створювались
нонкомформістськими. Часто автори ризикували не лише
особистою свободою, але й життям власним і своїх близьких.
Активна діяльність з випуску самвидавів в період відлиги та
гласності перебудови заклали фундамент розпаду тоталітарної
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машини СРСР та сприяли формуванню вільних ЗМІ і нових
демократичних правових держав, де життя людини визнавалось
найбільшою цінністю, оберігалось законом та визнавалось
недоторканним, а свобода слова − однією з основ цих демократій.
Отже, самвидави є важливим явищем життя суспільства, що
цензуроване тоталітарною владою. Самвидав − це вагоме джерело
інформації про справжнє культурне, політичне, економічне
становище в державі. Самвидави створювались підпільно з
метою вплинути на думку громадян, часто позиціонували себе як
платформи для боротьби зі свавіллям радянського репресивного
режиму. Практика самвидавів заклала основу для соціальних
та політичних метаморфоз у радянській державі, формуванню
незалежних та неангажованих ЗМІ і громадянського суспільства
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МОВЛЕННЄВІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОГО
ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
Одним із визначальних факторів формування порядку
денного українського суспільства виступає політичний дискурс.
Політичний дискурс охоплює все мовлення політичної сфери,
що відбуваються в політичних інституціях за участю суб’єктів
здійснюваної взаємодії, насамперед політиків, урядовців та
представників громад та організацій. Як і будь-яка дискурсивна
взаємодія, політичний дискурс не лише відбиває чинні уявлення,
а й творить та змінює їх, оскільки саме в процесі взаємодії люди
сприймають і засвоюють або відкидають уявлення інших людей .
Поспостерігавши за новинами, виступами, заявами
та інтерв’ю політиків різних країн ми можемо спостерігати
демократичні дискурси розвинених країн та недемократичні
дискурси країн, що проходять так званий “перехідний етап” від
тоталітаризму до демократії [7].
Оскільки мас-медіа, соціальні мережі поступово
перетворюються на актора, який не тільки бере участь у
формуванні політичного дискурсу, а й встановлює порядок
денний суспільства, важливо досліджувати тенденції змін
політичної комунікації, змін мовленнєвих процесів та їх вплив
на суспільство. Актуальність. Досліджувати політичний дискурс
важливо, тому що він дозволяє виявити специфічних чинники
розвитку конкретної спільноти, адже саме в політичній мові
відображається найменша зміна певної політичної дійсності.
Вивчати політичний дискурс в Україні необхідно, щоб: в
результаті спостереження за новинами, заявами та інтерв’ю,
а також вивчення вже напрацьованих підходів і напрацювань
різних наук розібратися в тенденціях розвитку українського
суспільства.
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Аналіз досліджень і публікацій. Різні науки почали
створювати основну термінологію політичної лінгвістики та
політичного дискурс-аналізу. Визначними роботами щодо
політичної обумовленості дискурсу є праці П. Лафарга, М. Фуко,
Ж. Дюбуа, М. Пеше, Р. Барт, П. Бурдьє, Ю. Габермас, А. Грамші
та М. Бахтіна.
Вони зосередили свою увагу на дослідженні текстів як єдиного
смислового цілого, наповненого денотативним та конотативним
змістами, дослідженні метафори в структурі тексту, ролі автора
твору, а також взаємозв’язку влади й дискурсу [9].
З-поміж українських науковців проблему політичного
дискурсу вивчають Г. Почепцов, І. Клименко, Н. Нагорна, К.
Серажим, Н. Акінчиць, А. Сотников, В. Бурбело, О. Чорна, С.-В.
Кривенко[7], С. Оксамитна, Л. Стрій [12], О. Чорна[14], І. Клименко [6].
Як визначає С.-В. Кривенко – особливу силу і функцію
слова, як інструменту організації суспільств, а не лише як засобу
маніпуляції та підкорення, почали розуміти лише наприкінці ХХ
ст., з зародженням та втіленням демократичних ідеалів. Раніше
мову політичних діячів не досліджували, оскільки вважали її
неістинною, такою, що викривлює об’єктивну дійсність, отже, не
підлягає науковому пізнанню.
Вони зосередили свою увагу на дослідженні текстів як єдиного
смислового цілого, наповненого денотативним та конотативним
змістами, дослідженні метафори в структурі тексту, ролі автора
твору, а також взаємозв’язку влади й дискурсу
З-поміж українських науковців проблему політичного
дискурсу вивчають Г. Почепцов, І. Клименко, Н. Нагорна, К.
Серажим, Н. Акінчиць, А. Сотников, Поль Лафарг, французький
політичний діяч та економіст ХІХ ст., досліджував, як Революція
1798 р. вплинула на французьку мову. На основі аналізу
«Словника», який видавала Академія, науковець вивчав, які слова
до нього потрапляли до і після політичної кризи. Виявилося,
що до 1798 р. укладники записували ті вирази, якими мала би
користуватися знать: правила поведінки, церемонний етикет,
манера їсти і поводитися за столом ніби стіною відгородила їх від
інших класів» [8]. У п’яту редакція «Словника» 1798 р. ввели
слова від представників усіх прошарків тодішнього суспільства:
покоївок, злодіїв, шинкарів, чорноробів, пастухів і так далі.
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Дослідження П. Лафарга продемонструвало, як політичні
процеси можуть впливати на мовні, пояснило намагання
політичної еліти увіковічнити той соціальний лад, який утілений
не лише в мові, а й у невербальних правилах етикету.
Вкажемо основні терміни, важливі для розуміння статті.
Політична комунікація – процес передачі інформації від
адресанта до адресата, що відбувається через певний канал у
відповідності до обставин мовлення, до контексту дії.
Політичний дискурс, за узагальненим визначенням
Кривенко С.-В. є тематичною мережею політичних текстів,
об’єднаних однією темою, яка детермінує взаємозв’язок
дискурсу з прагматичними, соціологічними, психологічними,
культурними, лінгвістичними та іншими площинами.
Він – це символічна реальність, яка виникає в процесі
комунікації. Комунікація, натомість, – процес. Політичні тексти
актуалізуються в процесі політичної комунікації, однак сам
політичний дискурс – це не процес, це складна символічна
дійсність, в якій функціонує політична сфера загалом [7]. Дискурс
- аналіз — метод дослідження форм комунікативної взаємодії,
підсистема політ, семіотики. На відміну від контент-аналізу, який
передбачає суцільний аналіз текстів за певними параметрами,
дискурс-аналіз здебільшого має на меті пошук прихованих
смислів, дистанції між політичною риторикою і справжніми
намірами політиків, відстані між словом і ділом. У фокусі уваги
— простеження умов, за яких дискурсивні структури (лексеми,
тематичні блоки) стають об’єктами політ, маніпуляцій. [1]
Кривенко С.-В. наголошує, що невід’ємною складовою
політичного дискурсу є політична мова, оскільки вона структурує
та конструює політичну дійсність [4].
Політична мова – включає в себе тексти, що звучать від
офіційних осіб за певних регламентованих обставин; тексти, про
прийняття рішень; також вербальні дії, здійснені особами, які
або не є суб’єктами влади й діють у межах своїх неполітичних
повноважень, або суб’єктами влади під час неофіційних подій.
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Жанри політичного дискурсу проявляються в усній формі:
публічні виступи політиків, їх виступи на радіо, по телебаченню,
інтерв’ю, прес-конференції, парламентські дебати, теле- та радіо
новини. Та в письмовій формі: партійні програми, маніфести,
рубрики політичних новин у пресі, політичні плакати і листівки.
Детальніше в науковій роботі Чорної О. [14].
З огляду на те, що політична комунікація відбувається в
публічній сфері, а не лише в професійній, політичний дискурс
зазнає змішання фахових і загальномовних елементів. Звернемо
увагу на загальномовні елементи, які формують політичний дискурс та впливають на політичні реалії, зазначені Кривенко С.-В. :
ключові слова – специфічні мовні знаки, які спрощують
дійсність та емоційно впливають на слухача, скорочують
політичні
програми,
популяризують
політичний
курс
виправдовують діяльність політичних суб’єктів. Ключовими
словами часто стають ідеї, що мають позитивну конотацію: мир,
свобода, демократія, права людини. Проте існує безліч інших –
фінансова криза, знищення лісів, жорстоке поводження з дітьми.
➔ Слова-знамена – вербальні знаки, що їх використовують
політичні суб’єкти, щоби здобути якомога більше прихильників
своєї програми, в якій певні явища, ідеї, дії наділені позитивною
конотацією. Такими, для прикладу, знаменами є свобода
поневоленим, впевненість у майбутньому, мир, соціальна
справедливість, благополуччя [3]. огляду на те, що політична
комунікація відбувається в публічній сфері, а не лише в
професійній, політичний дискурс зазнає змішання фахових і
загальномовних елементів. Звернемо увагу на загальномовні
елементи, які формують політичний дискурс та впливають на політичні реалії, зазначені Кривенко С.-В.
➔ слова-ярлики - концепти тих явищ, які, на думку політика,
є неприйнятними для соціальної дійсності. Ярлики застосовують
для того, щоби, звинувативши супротивника, зміцнити становище
власної політичної групи. Для прикладу, в період холодної
війни у Федеративній Республіці Німеччині прийнято було
ізольовувати політичних опонентів лівого спектра (комуністів) й
екстраполювати їхні політичні ідеї на східнонімецьку політику,
називаючи їх «фашистами», «нацистами» тощо [7].
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Оскільки у політичному дискурсі часто ефект мають
нераціональні та неявні висловлювання, оскільки вони також
можуть впливати на свідомість чи підсвідомість слухачів або
читачів, серед елементів можемо навести й заборонені (офіційно
- лайка, неофіційно - табуйовані теми).
Ненормативна лексика (нецензурна лексика, обсценна
лексика, лихослів›я) — неприпустимі з погляду етики слова, які
сприймаються як відразливі та непристойні.
Проте лайка в політичному дискурсі привертає увагу, отже
– стає стратегією перемоги над конкурентом [7].
Наприклад, Володимир Зеленський ще в статусі потенційного
кандидата в президенти запустив флешмоб «Ідіть у ср**у», який
став надзвичайно популярним у соціальних мережах [15].
В публічному дискурсі мати (емоційно забарвлене називання
понять) найбільше привертають увагу, їм властиве вираження
емоцій екстремальної оцінності: зневаги, захоплення, обурення,
злості тощо. Цікавими є випадки, коли мати починають відігравати
роль ключових слів у політичному дискурсі. Для прикладу
наведемо ситуацію в Україні наприкінці 2014 р.: «Нардеп Марія
Матіос у ВР прийшла у футболці з лайкою у бік Путіна, а Андрій
Дещиця повторив лайку, аби заспокоїти мітингувальників. Марія
Матіос наголосила: вона народний обранець, тому таким модним
трендом висловлює думку суспільства». [20] Хоч такі дії політиків
і привернули увагу загалу, вони понесли відповідальність за них.
Зокрема, Андрій Дещиця був звільнений з посту глави МЗС.
Народний депутат Олег Барна пояснював свій нецензурний
вислів під час виступу на трибуні Верховної ради так:
“Сквернословити не такий гріх, як оббріхувати і обкрадати” [19].
До неофіційних меж вживання слів у політичному дискурсі
належать табу. Поняттям «табу» позначають те, що не можна
робити, казати, думати, відчувати, усвідомлювати та зачіпати за
умови, що взагалі це можна зробити, сказати, обдумати, відчути,
усвідомити [7]. Практика показує, що будь-які секретні теми,
розмови та переписки, що несуть негативний та аморальний
характер, набувають широкого розголосу [15].
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У демократичних країнах мас-медіа можуть визначати,
яка тема (проблема) варта того, щоб включати її до порядку
денного суспільства. Але цей вплив часто випадковий, він
є наслідком потреби мас-медіа виділяти певні новини як
найважливіші у визначений момент та суспільного запиту на це.
У пострадянських країнах ситуація принципово інша. Мас-медіа
переважно виступають тут в якості інструмента, за допомогою
якого політики формують порядок денний суспільства [9].
В Україні перехідними етапами стали в зміні політичного
дискурсу стали: політична криза 2013–2014 рр., перемога Володимира Зеленського на виборах у 2019 році, яка змінила стиль
політичного дискурсу, його сюжети й учасників. Упевнитися, що
відбулась зміна контексту політичної комунікації ми можемо
переглянувши наступну талицю:

Петро
Порошенко
Словасимволи

Володимир
Зеленський

«мир», «Європа»,
«мир», «єдність»,
«шлях», «демократія», «рівність перед законом»,
«мирний діалог».
«повага до українців», «рішучі дії», «Європа»;
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«територіальна
цілісність України»,
«армія повинна стати
справжньою елітою
українства»; «мир
– найголовніше»,
«пропозиції мирного
плану», «гарантувати
надійну безпеку»,
«забезпечення
територіальної
цілісності»;
«європейський вибір
України», «зберегти
і зміцнити єдність
українців»;
З негативних
конотацій: диктатура,
тероризм, війна.

«кожен з нас
президент» , «спільна
відповідальність за
Україну», «європейська
країна починається з
кожного», «боротьба
з бідністю», «кожен з
нас зможе зробити все
для розвитку України»,
«ми маємо бути єдині»,
«почати нову епоху»,
«єднання всіх українців на
планеті», «перше завдання
- припинення вогню на
Донбасі», «повернення
територій», «повернення
всіх українських
полонених», «творити
стандарти НАТО», «країна з чесними і прозорими
правилами гри», «всі рівні
перед законом.
З негативних
конотацій: розкрадання
державних коштів, відкатів,
дерибанів.
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Словазнамена

«мир, безпека
та єдність», «жити
вільно, жити безбідно»,
«децентралізація»,
“повага до історичної
пам’яті, специфіки та
мови до регіонів”.

«Мир та об’єднання
всіх українців», «гідне
життя кожного», «рівність
перед законом», «розвиток
через об’єднання і власну
відповідальність».

Словаярлики

мирний діалог,
зрозуміло, що не
зі «стрєлкамі»,
«абвєрамі», «бєсамі»
чи іншою нечистю»,
террористи.

посилання до
бездіяльності діючого
уряду: міфічні ремонти
доріг, розкрадання коштів,
безвідповідальність.

В обох промовах слів із позитивною конотацією значно
більше, ніж тих, що передають негативні емоції.Слова з
позитивною конотацією окреслюють припинення війни, безпеку
та приєднання України до ЄС. У промові Петра Порошенка можна
спостерігати більше названих слів-ярликів, чітко окресленого
опонента. Слова з негативною конотацією висловлені в адресу
окупаційних сил Російської Федерації, тобто направлені на
зовнішнього ворога. Акценти в промові Володимира Зеленського
розмішені на розбудові України зсередини, об’єднанні громадян
та виявлення поваги до кожного українця. Слова з негативною
конотацією звернені до проблем коррупції та безвідповідальності
політиків всередині країни.
Феноменом політичної комунікації у передвиборчій
програмі В. Зеленського також стало те, що людям дали можливість
брати безпосередню участь у формуванні контенту. Наприклад, у
президентській передвиборчій кампанії, Володимир Зеленський
звернувся до своїх підписників в Instagram та Facebook, щоб вони
поділились проблемами, які турбують саме їх, так щоб частину з
них можна було внести в программу.
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Висновок.Аналіз політичної лексики можна здійснювати в
двох площинах: фаховій та масовій. Політика, як і наукова та
професійна сфера, послуговується специфічними словами, що
потребують фахового визначення і є зрозумілими для всіх у
різних обставинах. Натомість публічна політика використовує
маніпулятивну лексику, тимчасову, вкорінену в політичному
дискурсі відповідного часу.
Слова-символи, ключові слова, ярлики та знамена – це
елементи публічного політичного дискурсу, які потрібно детально
аналізувати для того, щоби зрозуміти політичні реалії та загальні
тенденції розвитку політичної спільноти в межах конкретного
політичного дискурсу.
У сучасних політичних комунікаціях України відбулися
два важливі зрушення. По-перше, обсценна стала частиною
нормальної політичної мови. По-друге, з комунікацій практично
зникла конфіденційність. Будь-яка розмова тет-а-тет може стати
надбанням громадськості в будь-який момент - навіть розмова
двох лідерів держав, не кажучи вже про рядових політиків. Про
це пише політичний психолог С. Чуніхіна [15].
Фундаментальною зміною в політичній комунікації також
стало те, що значна її частина перейшла у простір соціальних
мереж - у Facebook та Instagram. Відповідно контекст повідомлень
зазнав змін - повідомлення стали більш короткими і цупкими, ,
так щоб їх можна було легко запам’ятати.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПІЗНАВАЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ
ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ШОУ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ
ТА МІЖНАРОДНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ
Сучасний телевізійний контент збагачений, здебільшого,
новинною та розважальною складовою. Хоча телебачення
поступається своєю оперативністю і актуальністю всесвітній
мережі Інтернет, але воно здатне пропонувати своїй глядацькій
аудиторії цікавий та якісний продукт – розважальні телепередачі:
реаліті-шоу, ток-шоу, скетч-шоу тощо. Журналісти, які постійно
працюють в такому напрямку, мають на меті забезпечити
(прямий, тісний, стабільний) контакт між глядацькою аудиторією
і тим середовищем (об’єктом, дійством) який пропонують
нам переглянути. За визначенням науковця С. Н. Акінфієва,
«Головними ознаками телевізійних розважальних програм є:
релаксація, гармонія, відхід від реальності та занурення у світ
віртуальний, гумор, азарт» [1].
Постановка проблеми. Сьогодні ми можемо спостерігати
стрімкий процес розповсюдження розважального сегменту
на українському телебаченні. На думку Я. В. Бардакова та Н.
І. Тяпкіна, як результат – особливість цієї телевізійної ніші
ще недостатньо досліджена в одному напрямку, оскільки
інтенсивність розвитку розважальних телешоу і їх типологія
залишається розмитою не тільки в українському телепросторі,
але й у міжнародному [3].
Актуальність дослідження. Такий комплекс технологічної
та практичної діяльності як телебачення на сьогодні постає
одним з потужних засобів масової комунікації та медіавпливу.
Телевізійні пізнавально-розважальні шоу, як вид телепередач,
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проходять процес перевтілення та трансформації у різні частини
медіапростору, а тому розважальна телепрограма останнім
часом доволі часто стає об’єктом дослідження багатьох розвідок
соціальних комунікацій у міжнародному дискурсі.
Об’єкт дослідження. Розвиток телебачення як інформаційнокомунікаційної технології для формування сприятливих умов
становлення розважального контенту.
Предмет дослідження. Пізнавально-розважальні телепрограми
як результат нової медіамоделі соціокультурного продукту.
Мета дослідження. Забезпечити певне уявлення про діяльність
пізнавально-розважальних шоу у всеукраїнській та міжнародній
телеіндустрії.
Основні завдання дослідження. Визначити головні принципи
телевізійного пізнавально-розважального сегменту; дослідити
передумови розвитку українського розважального контенту;
проаналізувати особливість та типологію розважальних
телепрограм, як українських, так і іноземних.
Телебачення – це широкий багатофункціональний інститут
суспільства, який здатний інтерпретувати усі види інформаційного
контенту задля людського інтересу. Організацією телевізійного
виробництва та його діяльності займалися українські дослідники
С. В. Лазебний, В.М. Бакіко, О.О. Омельянець та інші. У
своїх лекціях науковці описують телепрограму «як одиницю
телемовлення, відеоряд, який має певну спрямованість і
об’єднання певним сюжетом» [2].
Принципами, якими має керуватися журналіст при створенні
будь-якої телепередачі, є те, що мовлення має бути актуальним
та оперативним, завжди підтримувати цікавість до телеглядача,
використовувати лише високотехнологічні ресурси, аби чітка
стилістична відповідність із композиційною цілісністю
утворювали симбіоз самої програми і профілю телеканалу.
Головними функціями телевізійного видовища можна вважати
формування культури у телеглядача, разом із дидактичною та
виховною складовою. Це означає, що людина має долучатися
до моральних, духовних та художніх надбань людства. Г. В.
Кузнєцов, В. Л. Цвік, А. Я. Юровський застерігають: «Не варто
нехтувати естетикою телепрограм, адже вони, першочергово,
впливають на сприйняття людини» [5].
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Щодо історичного підгрунтя – перша телепередача
українського виробництва була здійснена в Києві 1939 року.
Але посилаючись на енциклопедичний словник «Українська
Радянська Соціалістична Республіка», телевізійний передавач
запрацював у Києві на рік раніше зазначеної дати і, в основному,
транслював концерти тодішніх майстрів мистецтв [4].
Позитивною особливістю тодішнього радянсько-українського
телебачення науковець А. В. Юсипович виокремлює суцільне
заповнення телеефіру «вітчизняним продуктом» і тільки вибірково
на екрани потрапляли телепередачі країн «соціалістичної
співдружності».
Радянсько-український
«прайм-тайм»,
найактивніший
та найзручніший час телеперегляду, вже в 60-х роках минулого століття набув значної експансії, зокрема, за підтримки
Київської телестудії. Відтоді починається активне транслювання
телепрограм та телешоу розважального характеру: студентські
«імпровізації» КВК, науково-популярний «Клуб мандрівників»,
численні телеконкурси «Телетурнір міст», «Алло, ми шукаємо
таланти», гумористично-інтелектуальні проекти «Що? Де?
Коли?», «Поле Чудес» тощо. Останні два, безумовно, вкорінилися
на кілька десятиліть в українському та російському телепросторі
[7].
Дослідниця телевізійних шоу України та США Ю. В.
Щербина у своїй науковій праці трактує часи незалежної України
як період розквіту становлення телепрограми, її розвитку та
вдосконалення з поміж міжнародних конкурентів. Ще з кінця
90-х років XX століття розваги української телеіндустрії почали
домінувати над інформаційними передачами і продовжують
тримати цю тенденцію й донині. Уже тоді людство не уявляло
свого відпочинку без розважальної інформації і приділяло їй
найбільший інтерес. Науковиця вказує, що такі факти, якщо і не
доводять якість телешоу в цілому, то, як мінімум, підтверджують
задоволення соціальної потреби громадян України не тільки в
розповсюдженні інформації, але й в її модернізації.
На її переконання, деякі передачі українське телебачення
запозичило від іноземних держав, зокрема з Америки, і почало
інтерпретувати в пострадянському руслі. Серед них: «Топ модель
по-американськи», «Пекельна кухня», «The Voice», «Америка
має талант», «X Factor», «Колесо фортуни», «Зважені та щасливі»
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тощо. Такі телешоу Америки, як «Шоу Філа Донахью», «Шоу
Опри Уінфрі», «Шоу Ларрі Кінга» взагалі завоювали прихильність
телеглядачів на десятки років і стали взірцевими прабатьками
українських аналогів.
Серед них – українські соціальнорозважальні телепередачі «Один за всіх» (СТБ), «Табу» (1+1),
«Говорить Україна» (Україна) тощо.
Ю. В. Щербина дійшла висновку, що формат українських
телешоу, відрізняє нас від закордонних тим, що ми більш суворо та
делікатно підходимо до створення розважального телепродукту.
Український тележурналіст не зможе дозволити у своєму шоу обговорювати випадкові питання, перш за все, він виступає модератором, а потім вже «лікарем людських душ». В американському
телепросторі ж навпаки: будь-яка емоція чи співчуття виходить
на перший план, тим більше герої характерних шоу можуть бути
не обов’язково популярними. Хоча термін «телевізійне шоу» на
українському телебаченні існує лише кілька десятиліть, ми вже
можемо активно вивчати тематику розважального сегменту
на основі різноманітних шоу-програм. Для цього об’єктом
дослідження може бути не тільки аналогові телепередачі, але
й новостворені шоу, які запатентувала лише Україна і, які вже
адаптувалися на українських телеекранах [6].
Розважальні
телепрограми
української
телеіндустрії
можемо розмежовувати за характерними елементами азарту,
перевтілення, пізнання, задоволення, комфорту. Серед них –
скетч-шоу («Дизель Шоу», «Вар’яти-Шоу»), реаліті-шоу («Хочу
заміж», «Половинки»), програми-розіграші («Вусо-Лапо-Хвіст»,
«Люди, коні, кролики та домашні ролики»), реаліті-хроніки («Діти
напрокат», «Хата на тата»), танцювальні програми («Танцюють
всі», «Танці з зірками»), музичні («Голос країни», «Фабрика
зірок»), кулінарні («МастерШеф», «Готуємо разом»), шоу краси
(«Королева балу», «Місія»), шоу талантів («Україна має талант»,
«Україна має талант. Діти»), дейтинг-шоу («Холостяк»), соціальні («Кохана, ми вбиваємо дітей»), тревел-шоу («Орел і решка»,
«Світ навиворіт») тощо.
За змістом вищесказаних програм можемо дійти висновку,
що основні ознаки-особливості таких шоу є: незаангажованість
та простота змісту сценарію; почуття співпереживання;
інтерактив з глядачами за допомогою смс-повідомлень, конкурсів або тематичних відео; релаксація цільової аудиторії або
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певне задоволення; подієвість й видовищність передачі; творчий
підхід до створення та реалізації контенту; технологічність,
індивідуальність ведучого та його публічність. Я. В. Бардаков,
Н. І. Тяпкін переконані, що саме популярність телепрограми
базується на соціально-культурному інтересі населення, а отже
завжди має тримати телеглядача у тонусі [3].
Підбиваючи підсумки, зазначимо що тема телевізійних
розважальних програм досліджена опосередковано, а тому тільки
наближені до цього напрямку наукові праці можуть допомогти
у трактуванні розважальної телевізійної долі. При створенні
такого виду телешоу варто завжди спиратись на актуальність
та оперативність, а також уміти тримати цікавість телеглядача
від початку до кінця передачі та залучати його до пізнавальнорозважальних процесів. Вивчаючи історію становлення
українського телебачення, ми завжди можемо проводити
паралель з міжнародними телеканалами, можемо аналізувати
та говорити про інформаційно-технологічні процеси в цілому.
Пізнавально-розважальні телепередачі тільки-но набирають
обертів на українському медіапросторі, а отже, ми маємо весь
арсенал творчого потенціалу задля становлення їх на міжнародній
арені. Більше того, розвиток українського шоу-контенту завжди
є хорошим приводом залучення та комунікації з іноземними
об’єктами телеіндустрії.
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МІСЦЕ І РОЛЬ ГРОМАДСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ В
НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕЛЕПРОСТОРІ
Мета наукового дослідження полягає в тому, щоб на основі
порівняльного аналізу, який ґрунтується на вивченні вітчизняної
і закордонної наукової літератури, матеріалах періодичної преси,
нормативних документах та статистичних даних, визначити
місце та роль громадського телебачення. Виявити оптимальні
шляхи його розвитку та спираючись на світовий досвід досягти
європейського рівня в нашій країні.
На початку становлення та розбудови державності України
(1990-ті роки ХХ ст.) основна увага державних мужів приділялась
економічній, політичній, дипломатичній сферам суспільства.
Саме вони, на думку політиків, повинні були відігравати вирішальну роль у формуванні молодої демократичної держави. Інформаційна сфера суспільства та процеси, що в ній відбувалися,
видавалися не першочерговими та не надто важливими. З огляду
на це актуальним на сьогоднішній день є дослідження проблем
національного медіапростору в умовах глобалізації та аналіз
сучасних форм інформаційного протистояння [2].
Становлення інституту суспільного мовлення в Україні
розпочалося у 1997 році, коли Верховна Рада України прийняла
Закон «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення
України». У документі було визначено правові й концептуальні
підвалини його реформування. Але Закон не був реалізованим
на практиці. З того часу прийнято чимало правових документів,
проведено досить багато фахових дискусій щодо вивчення
кращих європейських практик становлення суспільного
мовлення, визначення місії, бачення, форм управління й джерел
фінансування, оптимальної моделі для України [29].
2002–2005 рр. І. Кирич визначає як «період інтенсивного
обговорення недоліків закону, прийнятого у 1997 р., та спроб
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його вдосконалення». У 2002 р. за ініціативи О. Кривенка
було створено проект інтернетрадіо «Громадське радіо», у
прямому ефірі могли вільно дискутувати всі. Сприятливі умови
для створення системи суспільного мовлення настали після
Помаранчевої революції: пожвавилися дискусії, громадські
організації засновують коаліцію «Суспільне мовлення», в межах
її робочих груп було сформульовано концепцію закону; фахівці
під керівництвом О. Ткаченка запропонували свою концепцію,
законопроект подав Інститут Медіа Права, а 23 травня 2005 році
С. Правденко, Т. Стецьків, В. Шевченко представили на розгляд
законопроект «Про внесення змін та доповнень до Закону
України ‘‘Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення
України’’», який 22 грудня 2005 року був відхилений Верховною
Радою у повторному другому читанні. У 2005 році відбулися
парламентські слухання на тему «Перспективи створення
громадського телерадіомовлення в Україні», за результатами
роботи яких було ухвалено рекомендації щодо реорганізації
Національної телекомпанії і Національного радіо у канали
суспільного мовлення до 2005 року. Однак цього не було зроблено.
Сам же Президент Віктор Ющенко 25 липня 2005 р. під час
урядового засідання заявив про те, що державне і суспільне
мають існувати паралельно, хоч для демократичного суспільства
існування ЗМІ, контрольованих державою, неприпустиме.
Проте спроби 2005 р. не вичерпуються: 15 березня 2007 р. А.
Шевченко, Т. Петрів, Е. Прутнік та В. Шевченко підписали
декларацію про співпрацю, маючи на меті запровадити в Україні
телерадіомовлення, згодом за підтримки ОБСЄ робочою групою
було розроблено концепцію, яка не визріла у законопроект.
[7]. 21 лютого 2008 р. Віктор Ющенко підписав указ «Про
заходи щодо створення системи Суспільного телебачення і
радіомовлення України», а в травні розпорядженням Кабміну
було утворено робочу групу з опрацювання та вирішення питань
щодо створення системи суспільного мовлення. Нацрада з
питань телебачення і радіомовлення долучилася також до справи
суспільного мовлення, запропонувавши модель програмної
політики суспільного мовника, згідно з якою потрібно створити
три канали: суспільно-політичний, культурно-мистецький і
національних меншин. У 2009–2010 рр. були підготовлені
законопроекти, щоб внести зміни до Закону України «Про
систему Суспільного телебачення і радіомовлення України»,
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А. Шевченком, Національною комісією з утвердження свободи
слова та розвитку інформаційної галузі, а також проект закону
«Про національну громадську телерадіокомпанію України»
Громадської гуманітарної ради при Президентові України. Проте
жодних змін зрештою так і не відбулося [24].
У 2012 р. простежуються певні зрушення: 12 грудня Кабінет
Міністрів, а 13 грудня народні депутати від трьох опозиційних
фракцій А. Шевченко, Т. Кутовий, І. Мірошниченко внесли до
Верховної Ради свої варіанти законопроектів для створення
суспільного мовлення. Як стверджує О. Войтко, урядовий
проект «Про суспільне телебачення і радіомовлення України»
є «абсолютно новим документом», який розробили Громадська
гуманітарна рада при Президентові України та Державний
комітет телебачення і радіомовлення України [12]. Законопроект
«Про систему суспільного телебачення і радіомовлення України»
народними депутатами було подано в новій редакції. О. Войтко,
проаналізувавши їх, дійшов висновку, що обидва вони, хоч мають
певні недоліки, «в цілому відповідають міжнародним нормам
щодо створення та діяльності суспільного мовлення» .
Новий етап у становленні інституту суспільного
мовлення розпочався у квітні 2014 року, коли Верховна Рада
України ухвалила Закон України «Про суспільне телебачення і
радіомовлення». [30].Юридично-правові та структурні проблеми
переходу до суспільного мовлення, питання щодо започаткування
регіонального суспільного мовлення обговорювалися на
конференції «Трансформація державного мовлення в суспільне:
шляхи та проблеми», організованої НРКУ та проведеної 9
липня 2014 р. Усі заходи Суспільне мовлення та процес його
запровадження в Україні спрямовані на популяризацію ідеї
суспільного мовлення, стимулювання законодавців внести
зміни до чинного Закону України «Про суспільне телебачення
і радіомовлення України» і запровадження його в Україні.
Крім створення самої системи, необхідними є проведення
інформаційно-роз›яснювальної
роботи
серед
населення,
популяризація завдань і переваг суспільного мовлення, оскільки,
на нашу думку, тривалий час робота була зосереджена саме в
експертному середовищі, тоді як робота з громадськістю зведена
до мінімуму. Після ухвалення Закону вона має вийти за ці рамки
та будуватися у форматі пояснення громадянам відмінностей
суспільного мовленя від державного та приватного[9].
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Пунктом 2 ст. 14 Закону передбачено добровільні та благодійні внески, пожертвування від фізичних і юридичних осіб.
Хоча Законом безпосередньо не передбачено обов’язкову абонементну плату, як це визначено в інших країнах, важливим є
розуміння громадянами необхідності підтримки суспільного
мовлення. Актуальним завданням є програмне наповнення суспільного телерадіомовлення.Ухвалити Закон України «Про
Суспільне телебачення і радіомовлення України» вдалося тільки
після зміни влади, 17 квітня 2014 року [11].
13 травня Закон підписаний виконуючим обов›язки
Президента України Олександром Турчиновим, 15 травня
набрав чинності.Згідно з Законом, «Національну суспільну
телерадіокомпанію» створено на базі Національної телекомпанії
України, Національної радіокомпанії України, ДТРК «Культура»,
обласних державних ТРК, ДТРК «Крим», Київської державної регіональної ТРК, Севастопольської регіональної державної
ТРК, Новгород-Сіверської регіональної ДТРК «Сіверська»,
Криворізької регіональної ДТРК «Криворіжжя» та Української
студії телевізійних фільмів «Укртелефільм». Керувати
Суспільним телебаченням має Наглядова рада, яку формують
громадськість і політичні фракції Верховної Ради України [20].
Сучасною моделлю розвиткумедіапростору є наявність
інституту суспільного телебачення і радіомовлення. Це один
з ключових атрибутів демократичного розвитку держави,
забезпечення плюралізму поглядів та інформаційних прав
громадян через надання об›єктивної та збалансованої
інформації. Програмний контент суспільного мовлення має бути
спрямований на розвиток національної свідомості та ідентичності
громадян, становлення національної самобутності й виховання
патріотизму, проти антисоціальної поведінки, оскільки відсоток
програм такого характеру є мінімальним на комерційному
телебаченні та радіо. [10]. У наукових джерелах не склалося
єдиної думки щодо понятійно категорійного апарату та розуміння
терміна «суспільне мовлення». Англійське визначення «public
service broadcasting» перекладають як «суспільне мовлення»
або дослівно «мовлення в інтересах громадськості». Крім того,
«public» в українській практиці перекладають як «державний»,
«публічний». В офіційних перекладах документів Ради Європи,
виданих в Україні, вживається термін «громадське мовлення» .
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В українській практиці найуживанішим є термін «суспільний»,
який крім того, вже визначений чинним законодавством[22].
Громадське телебачення є сегментом суспільного, оскільки
виражає інтереси лише одного чи кількох громадських утворень,
територіальних громад.» . Ю.Палагнюк вважає ці поняття
синонімічними .Поширенимє трактування громадського
телебачення представниками Британської мовної корпорації
BBC. На їхню думку, словом «громадський» може позначатись
телеканал, який враховує та відображає інтереси всього
суспільства. Таке мовлення отримало назву громадсько-правового
чи публічно-правового. Крім того, термін «громадське мовлення»
розуміють як незалежне мовлення, що контролюється лише
суспільством [4].С.Здіорук і С.Гнатюк визначають основні риси,
притаманні суспільному мовнику: поширення на всій території
держави; відповідність загальним смакам та інтересам більшості
громадян; безпосередня й кількісно значуща участь глядачів
у фінансуванні; широкий зворотний зв›язок із суспільством
(через об›єднання громадян); спрямованість політики каналів
на розвиток загальнонаціональної ідентичності, консолідацію
та гуманізацію суспільства, підвищення його культурного та
освітнього рівня; приділення особливої уваги проблемам меншин
у суспільстві; конкурентоспроможність поряд із комерційними
каналами; якість і привабливість інформаційної продукції,
боротьба за якість, а не за кількість[31].
Зміст громадського телебачення згідно з рекомендаціями
Європейської мовної спілки мають становити інформаційні,
розважальні, освітні, спортивні та інші подібні програми для різних
вікових та соціальних груп. Така програмна політика сприятиме
артикуляції й пропаганді загальносуспільних цінностей,
обговоренню найактуальніших проблем розвитку, захисту
самобутності національної культури й демонстрації культурного
розмаїття, збереженню історичної пам›яті, утвердженню
національної ідентичності. У свою чергу, це забезпечить всебічне
інформування громадян і виконання важливої соціальної функції
засобів масової комунікації зрештою, формування цілісного
єдиного гуманітарного простору [27].
Запровадження
суспільного
мовлення
сприятиме
відновленнюнаціонального кіно та програмного виробництва,
а отже збільшенню частки якісного вітчизняного продукту в
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програмному наповненні аудіовізуального інформаційного
простору. В умовах інформаційної експансії Російської Федерації
це дасть можливість зменшити присутність на українському екрані
російського телевізійного продукту. Важливою є освітняфункція
громадського телебачення. Програмне наповнення передбачає
наявність у мережі загальноосвітніх, дитячих програм. Крім того,
це платформа для просвітництва дорослої аудиторії, що особливо
актуально в контексті реалізації концепції «освіти впродовж
життя» [21].
Громадське телебачення є одним із вирішальних чинників
формування виваженого, здатного до аналізу та прийняття рішень
громадянського суспільства. Заходи в медіасфері сприяють
утворенню суспільного мовлення на вітчизняних теренах, його
популяризації. І хоча було ухвалено і підписано Закон України
«Про суспільне телебачення і радіомовлення України», що стало
значною подією в житті суспільства, однак це лише перший крок у
його запровадженні. Наразі актуальним залишається формування
Наглядової ради, що зобов’язана здійснити Національна рада з
питань телебачення і радіомовлення [32].
У більшості країн Західної Європи аудіовізуальні засоби
масової інформації виникли і довгий час розвивалися саме як
системи суспільного мовлення. Досвід Великої Британії, Франції,
Німеччини, держав Північної Європи свідчить, що у нинішніх
соціально-політичних та технологічних детермінантах розвинені
структури суспільного телерадіомовлення є невід’ємним
елементом сучасної консолідованої демократії, умовою і
показником її успішного розвитку. При цьому спостерігається
пряма залежність між впливовістю цих структур у суспільстві і
ступенем зрілості демократичних інститутів та процедур [6].
В ідеалі громадське телебачення повинно слугувати інтересам
переважної більшості громадян і насамперед задовольняти потребу
соціуму у власному віртуальному форумі, загальносуспільному
комунікативно-інформаційному майданчику[32].
Світова практика свідчить, що запровадження громадського
телебачення - це, по-перше, довгий, а по-друге, унікальний
для кожної країни процес, який дуже складно резюмувати в
уніфікованих загальноприйнятних рекомендаціях. Безумовно,
накопичений у світі величезний досвід можна і потрібно
використовувати. Але Україні все одно доведеться шукати як
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власний шлях запровадження суспільного мовлення, так і питомо
українські форми його існування та функціонування [15].
Досвід Європи демонструє переваги існування суспільного
мовлення та громадського телебачення. Зокрема, засоби
масової комунікації стають більш конкурентоспроможними,
незалежними та незаангажованими, забезпечують виконання
суспільно важливих просвітницьких функцій, а споживачі
отримують якісний інформаційний продукт. У Європі єдиними
державами, які поки не мають національного суспільного
мовлення, є Україна та Республіка Білорусь [14].
Існують приклади цілком успішного і відносно швидкого
«приживлення» громадського мовлення у суспільстві, які до цього
не знали телерадіомовлення такого формату. Найяскравіший
приклад – Німеччина. Суспільно-правове мовлення було
запроваджене тут лише після Другої світової війни, причому
ззовні – окупаційною владою. На початку воно не користувалося
жодною популярністю, більше того, звикле до державних
пропагандистських медіа населення не розуміло самого
сенсу цієї інституції. Сьогодні німецька система суспільного
мовлення (телеканали ARD і ZDF, «Німецьке радіо») є однією з
найпотужніших у світі з річним бюджетом близько 7 млрд. євро.
Класичне суспільне (громадське) мовлення (Pubic
Broadcasting) існує у багатьох країнах Європи. Воно базується
на трьох основних принципах: 1) суспільний (громадський)
контроль; 2) суспільне фінансування; 3) важливе для суспільства
інформаційне наповнення. Все це гарантує об’єктивність
інформації і убезпечення від втручання різних політичних сил
та державних органів. Суспільний контроль забезпечується
за допомогою прозорої фінансової та кадрової політики. Так
фінансування каналів суспільного ТБ здійснюється, як правило,
за рахунок спеціального податку.
Дискусії навколшляхів запровадження загальнонаціонального
суспільного мовлення точаться в Україні вже не перший рік. На
поточний момент зроблено не так вже й мало: прийняті відповідні
закони, розроблена ціла низка концепцій та програм, досягнутий
відносний консенсус між державними органами та експертними
й журналістськими колами щодо загальних принципів створення
та функціонування вітчизняного суспільного мовлення. І все ж
Україна тут відстає від більшості своїх безпосередніх сусідів та
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пострадянських країн: у нас поки що немає свого суспільного
телерадіомовлення [1].
Однією з очевидних причин цього є те, що Україна ніколи
не знала суспільного мовлення. Національне телебачення
народилося за часів СРСР як монопольна державна система, не
пристосована до зворотного зв’язку з суспільством й орієнтована
на одностороннє «мовлення» держави до населення. Розвиток
громадського телебачення розпочався в Україні (знову ж,
на відміну від країн Заходу) стихійно, в умовах відсутності
законодавчо- правової бази, соціально-економічної та політичної
стабільності, відповідної культури, традицій та досвіду [6]. Безумовно, в Україні діють профільні державні органи, включаючи
досить впливовий регулятивний – Національну раду з питань
телебачення і радіомовлення. Проте на практиці контент і програмні стратегії нашого телерадіомовлення найчастіше визначаються безпосередньо каналами та їхніми власниками (спонсорами), а відтак, – узгоджуються майже виключно з тими чи іншими
груповими інтересами, а не з реальними потребами суспільного
та людського розвитку України. З цих причин між українським
соціумом і українськими аудіовізуальними медіа існує відчутна
гуманітарна «прірва»: перебуваючи у неминучій кореляції, вони
все ж знаходяться надто далеко від налагодження взаємовигідного
соціокультурного діалогу, рухаються кожен власним шляхом, за
власними мотиваціями та внутрішньою логікою
Варто зазначити, що інформаційна сфера України поповнилася
ще кількома інформаційнимиресурсами, які позиціонують себе
як суспільні мовники, мають аналогічні формати і риси [13].
Зокрема, це Hromadske.tv, громадське телемовлення. Єдина
відмінність від запропонованого у Законі України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України» суспільного мовлення
– ініціатива їх створення належить не державі, а журналістам і
представникам громадянського суспільства. Проект Hromadske.
tv стартував 22 листопада 2013 р. із новин, прямих включень.
У часи євромайдану Громадське ТВ стало одним із основних
об›єктивних джерел інформування про політичну ситуацію, а
журналісти отримали високий кредит довіри українців. Загалом
на сервері YouTube за період з 2013 р. до 10 липня 2014 р.
зафіксовано 81 037 048 переглядів Hromadske.tv. 28 лютого 2014
р. за ініціативою Комітету Верховної Ради України з питань
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свободи слова та інформації Громадське ТВпочалотранслюватис
явефіріПершогонаціонального каналу Hromadske.tv фінансується
через залучення коштів від громадян.
Протягом перших двох місяців 2014 р. Громадське телебачення
отримало пряму підтримку від громадян у сумі 1,22 млн грн. Крім
того, іншими джерелами фінансування стала підтримка донорів і
посольств . Увага громадськості та розширення цільової аудиторії
телеканалу засвідчила необхідність і доцільність створення
такого формату засобів масової інформації, а головне – готовність
громадян до сприйняття таких інформаційних продуктів і
вкладання своїх ресурсів (хоча б незначних і добровільних) на
його розвиток [8].
«Громадське
телебачення»
позиціонує
себе
як
незалежний медіаканал, що фінансується напряму глядачами
через краудфандинґ. При цьому особливу увагу команда «Громадського» збирається приділяти прозорості й звітності своєї організації. На офіційному веб-сайті було оприлюднено проміжний
фінансовий звіт станом на початок грудня 2013 року. Підсумковий
звіт за 2013 рік був наданий на початку 2014 року.
1 вересня 2014 року розпочалося мовлення «HromadskeInter
national» англійською мовою. Спочатку проект не мав окремого
сайту і публікував статті на платформі medium.comаж поки 21
січня 2015 у проекту не з›явився окремий сайт [5].
Сьогодні у світі існує декілька джерел фінансування
суспільного мовлення. Найпоширенішими є:
1) абонплата з кожного громадянина чи сім’ї або прямий податок;
2) перерахунки з держбюджету;
3) державні замовлення;
4) податок на рекламу;
5) спеціальний податок (збір) для комерційних ТБ та радіо;
6) розміщення прямої та спонсорської реклами на каналах
громадського ТБ та радіо [7].
Дійсно, у країнах Європи абонентська плата основним і
традиційним джерелом фінансування суспільного мовлення.
Саме така модель забезпечує максимальну фінансову автономію
суспільного мовлення. При цьому прямі державні субсидії
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як джерело фінансування суспільного мовлення відсутні в
переважній більшості країн. Але у більшості пострадянських
держав ситуація принципово інша.
За результатами дослідження проведеного Європейською
Аудіовізуальною Обсерваторією у низці держав Американістика
у вітчизняній політичній науці 229 СНД, уведення абонентської
плати скрізь відкладається на невизначений або віддалений час.
Причини, за справедливою думкою авторів студії, дві: по-перше,
відсутність відповідних традицій та політичної культури, а подруге, – бурхливий розвиток комерційного телерадіомовлення,
яке «прищепило більшості населення очевидну залежність від
легковажних розважальних передач»
Згідно з експертними опитуваннями, населення нашої
держави нині також досить індиферентно ставиться до самої
ідеї створення загальнонаціонального суспільного мовлення;
за великим рахунком, його адептами у нас залишаються в
основному невеликі групи інтелектуалів та медіа-експертів [26].
Це закономірно, оскільки такого мовлення в Україні ніколи не
існувало, тож громадяни просто не знають і не «відчувають», про
що йдеться. Разом із тим, очевидно, що при збереженні обраного
Україною вектору розвитку повноцінні структури суспільного
мовлення є однією із стратегічних передумов для нормального
духовно-культурного та політичного розвитку соціуму у
довгостроковій перспективі.
Проте скільки триватиме період «становлення», на жаль,
не зазначено. А, отже, така непевність щодо термінів призведе
до необмеженого використання реклами як засобу підтримки
фінансового стану кампанії. До того ж, розробники суспільного
мовлення опікуються тим, що за такої ситуації левова частка,
а згодом і вся реклама все ж таки перейде до рук комерційних
каналів мовлення [18].
Тим самим громадське телебачення і радіо будуть, імовірно,
потерпати від скрути, а приватні теле- і радіоорганізації
отримуватимуть весь прибуток від цієї сфери фінансування. До
того ж, сподіваюсь, ідея впровадження суспільного мовлення не
покликана лише створити канали, позбавлені рекламних роликів.
Оскільки це завдання можна легко виконати на законодавчому
рівні шляхом введення певних обмежень щодо їх трансляції на
вже існуючих каналах [33]. Серед інших, не менш важливих, про-
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блем, які постають на шляху впровадження суспільного мовлення
в Україні, слід згадати застарілу матеріально-технічна базу, експансію закордонних аудіовізуальних засобів масової інформації
на ринку телерадіоінформаційного простору, недостатній
професійний рівень працівників телерадіоорганізацій. Гальмівну
роль відіграє і застарілість окремих норм чинного законодавства
в частині статусу державних телерадіоорганізацій. Необхідним
елементом життєздатності суспільного мовлення є і його
конкурентна спроможність як з приватними вітчизняними, так
і з потужними міжнародними медіа структурами. Адже у час
цифрового та супутникового телебачення неякісне та нецікаве
суспільне мовлення має небезпеку залишитися без своєї
потенційної аудиторії.
Розвиток громадського телебачення здатний призвести
до позитивних зрушень як у сфері масової комунікації, так і в
суспільстві в цілому. Крім зростання кількості робочих місць
та впровадження сучасної цифрової техніки в державних
телерадіоорганізаціях, такий розвиток інформаційного простору
України підштовхне до створення сучасної інфраструктури
сервісу та обслуговування технологічної бази різних суб’єктів
телерадіо -інформаційної діяльності, покращить імідж державних
телерадіоорганізацій та збільшить надходження від їхньої
діяльності [25].
Нині вітчизняні фахівці пропонують декілька моделей
(алгоритмів) розвитку громадського телебачення в Україні.
Найпопулярніша серед фахівців та політиків, фактично передбачає
ліквідацію державного мовлення і заміну його громадським.
Система громадського мовлення має бути створена на основі майна
та організаційної структури Національної телерадіокомпанії
України (НТКУ), регіональних Державних телерадіокомпаній
(ДТРК), телеканалу «Культура», а також ДТРК «Всесвітня служба
«Українське телебачення і радіомовлення». Взагалі-то, системи
державного й громадського мовлення не є чимось несумісним:
вони співіснують і ефективно доповнюють одна одну у багатьох
країнах світу. У Франції, наприклад, діє два державні телеканали
й один радіоканал, в Італії – три телеканали, у США – «Голос
Америки» та радіо «Свобода» [28]. Паралельне, без руйнування
інших телерадіомовних потужностей, запровадження суспільного
мовлення було б, мабуть, оптимальним і для України. Але
сьогодні це є доволі проблематичним через надмірний тягар на
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бюджет і через нестачу національного радіочастотного ресурсу, –
принаймні до 2015 року, коли в Україні відбувся перехід до значно економічніших у цьому плані цифрових технологій мовлення .
З вересня 2012 р. для розширення інформаційної
присутності у світі було запущено супутниковий канал НТКУ
– «Перший Ukraine». Сьогодні потреби в інформуванні про
реальну ситуацію в Україні перевищують можливості наявних
мовників. Тому наразі триває обговорення щодо: формування
громадського іномовлення на базі трьох каналів УТР, БТБ і
«Першого Ukraine». Щодо недержавних ініціатив, то група «1+1
медіа» з 24 серпня 2014 р. запустила англомовний міжнародний
новинний телеканал Ukraine Today. 40Іномовлення як складова
частина громадського телебачення забезпечить повну та
структуровану інформаційну картину про події в Україні для
іноземців та українців, які проживають за межами держави.
Це дієвий механізм захисту національних інтересів, мінімізації
дезінформації і пропагандистської інформації з боку іноземних
мовників. Крім того, воно сприятиме формуванню позитивного
іміджу України у світі крізь призму правдивої інформації,
популяризації української нації, економічного, інтелектуального
та культурного потенціалу держави. Тому на сучасному етапі
цей напрям роботи має бути активізований та координуватися на
державному рівні. Слід зауважити, що світовий досвід свідчить
про невід›ємнуроль держави в цьому питанні [19].
Існує також компромісний, поміркований підхід. Його
сутність полягає в поступовому реформуванні державного
мовлення в напрямку часткового його збереження за одночасного
створення на наявних потужностях Національної телекомпанії
України, яка за своєю організаційною структурою, принципами
діяльності та програмною політикою булла б близькою до
американського «Discovery». Певну риску під вітчизняними
напрацюваннями щодо запровадження суспільного мовлення
підвів Указ Президента України від 21 лютого 2008 року № 148
«Про заходи щодо створення системи суспільного телебачення і
радіомовлення України». Ним, зокрема, передбачено підготовку
й затвердження протягом поточного року відповідної державної
Концепції [16]. Водночас чи не єдиним практичним кроком з
боку держави щодо розвитку громадського телебачення в Україні
став запуск нового загальнонаціонального телеканалу «Перший
громадський», що під патронатом Держкомтелерадіо розпочав
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мовлення у серпні 2007 року.
Канал було створено на базі обласних та регіональних
державних
телерадіокомпаній
шляхом
впровадження
двонаправленої
приймально-передавальної
супутникової
системи обміну і розподілу телевізійних програм. Ідея уже втілена
у Німеччині, Польщі, деяких інших європейських країнах, вона
полягає у створенні цілісної телемережі, що об’єднує регіони
між собою і з центром. Нині видається передчасним оцінювати
ефективність цього проекту, проте з ідеологічної та технологічної
точок зору він цілком може стати складовою майбутньої загальнонаціональної системи суспільного мовлення та активного розвитку громадського телебачення [33].
Громадське телебачення України проходить етап становлення
та розвитку. Важливими віхами його формування за зразком
демократичних країн можуть стати прийняття відповідної
законодавчої бази та впровадження в життя системи Суспільного
телерадіомовлення, що могло б гарантувати порівняно незалежну
структуру подачі інформаційного продукту. Проте якісне
функціонування мовлення в демократичних державах – дороге
задоволення (як і сама демократія). Адже демократія у медіа – це
насамперед відкритість, а отже, існує елемент незахищеності та
вразливості. Забезпечення балансу між відкритістю громадського
телебачення та його захистом від різноманітних впливів –
завдання держави, котра повинна формувати та відстоювати
національні інтереси [23].
Отже, у цій роботі продемонстровано розвиток системи
суспільного мовлення, адже це невід›ємна частина наявності
політичної волі та готовності створювати незалежні засоби масової
інформації. Громадське телебачення демонструє значимість не
лише для задоволення інформаційних потреб громадян, а й для
формування об›єктивних інформаційних потоків, просування
цінностей, які б стали об›єднавчими для жителів різних регіонів
держави в українському суспільстві.Важливим завданням
громадського телебачення стає задоволення інтелектуальних
смаків аудиторії, виконання освітньої функції.Формування дієвої
системи мовлення дасть можливість висвітлювати правдиву
інформацію про події в Україні.
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Актуальність: Журналістське розслідування є одним
з найвагоміших і наймасштабніших матеріалів у сучасній
журналістиці, є підґрунтям до подальших журналістських і навіть
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Об’єкт: Факт як семантична одиниця журналістського
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Журналістське розслідування – це журналiстський матеріал
на важливу тему, чи подiю, яка вiдбулась або триває й досi і є
суспiльно важливою, актуальнiсть якої не втрачається навіть
через проміжок часу, витрачений на дослідження проблеми. При
цьому є особи або певні органи чи організації, які намагаються
завадити журналістській роботі або приховати матеріал чи деталі
справи. Оприлюдненню матеріалу передує детальна перевірка.
Як і будь-який журналістський текст, розслідування містить
ретельно перевірену об’єктивну інформацію. Неправдивість і
неточність карається законом. Тож найбільш вагомим у матеріалі
є фактична база з перевірених джерел.
Факт (від латинської factum – «зроблене»), тобто зафіксована
дiйсність. Іншими словами факт – це незаперечна річ, яка є
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дійснлю подією або наслідком дій певних суб’єктів та містить
їхню семантику. За допомогою факту журналiстський матерiал
набуває суспiльної значущості. Факт вказує на зв’язок конкретної
ситуацiї з масштабним суспільним явищем, визначає варіанти
розвитку дій. Однак саме останнім нерідко маніпулюють, або за
браком досвіду помиляються журналісти. Так «Схеми: корупція
в деталях» – програма журналістських розслідувань, викрила
поїздку Володимира Зеленського до Оману та одночасний візит
Владислава Суркова. «Схеми» оприлюднили новину з підписом:
«Обговорювалась навіть версія, що Зеленський літав в Оман,
щоб таємно зустрітись там із представником президента Росії
Володимира Путіна – але вона не знаходила підтверджень.
«Схеми» звернули увагу на рейс, яким президент України
терміново повертався з Маската до Києва. А саме – на те, що
перед тим цей же літак у Маскат прилетів із Москви. Більше
того, журналісти виявили, що цим бортом в Оман справді прибув
представник владної верхівки Росії. Розслідування Михайла
Ткача». Однак, незважаючи на припущення, ЗМІ оприлюднили
новину з прямим посиланням на «Схеми», про нібито зустріч
Зеленського та Суркова як факт. Як наслідок, Офіс Президента
подав позов до суду проти журналiстів програми «Схеми».
Варто зазначити, в основі журналістського розслідування
лежить об’єктивне висвітлення події, тобто суворе дотримання
фактів без жодних припущень.
Отже,
журналістське
розслідування
не
допускає:
інформаційної та технічної неточності й неуважності;
некомпетентності й невміння розібратися в заплутаних справах;
ненадійності джерела інформації; помилок логічного викладу
матеріалу; суб’єктивну думку та невміння відокремити факт від
коментаря тощо.
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МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ
У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Сучасне суспільство значною мірою залежить від
комунікативної дійсності. Такі дисципліни як журналістика, реклама, паблік рилейшнз, теорія комунікації та інші призводять
у відповідність реальну дійсність з дійсністю комунікативною.
Характерною рисою нашого часу є перехід до якісно нового
стану суспільства, яке характеризується різким підвищенням
ролі інформаційних процесів, зокрема створенням цілої індустрії
з виробництва інформації .
Метою статті є висвітлення ролі інформаційно-комунікаційних
систем масової комунікації у житті суспільства.
Виклад основного матеріалу. У ХХ ст. людство вступило в
інформаційну добу – період складних процесів комунікаційної
революції, інформаційних вибухів, які впливають на становлення
нового світового порядку. Різко збільшився обсяг інформації, яка
виробляється й споживається.
Як зазначає В. Ф. Іванов, «інформація – це якесь нове знання,
що передається від джерела ло приймача інформації. Актуальною проблемою є виачення взаємодії та взаємовпливу між
інформацією та тим, що її викликає. Дійсно, якісь властивості
неживої природи є потенційною інформацією, але вони нею
стають тільки після того, як про них набуває знань людина».
У журналістиці поняття інформація є основним, бо
інформація – це базисний матеріал, з яким працює журналіст
як посередник між журналістикою і аудиторією. Інформація
– об’єкт діяльності журналістики (як системи засобів масової
інформації). Журналістика має справу з багатозначністю сутності
поняття «інформація», оскільки це може бути: короткі новини;
узагальнена характеристика жанрів передачі новин; окремий
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жанр повідомлення [2].
Основними формами передачі інформації є інформаційні
жанри публіцистики – хроніка, замітки, репортажі, звіти, інтервю,
огляди. Журналіст здійснює вербальне втілення інформації, а
завдяки аудіовізуальним засобам ще й образне її вираження. Та
«слово» завжди залишається головною складовою.
Під поняттям «масова інформація» у журналістиці розуміють
інформаціцю, що має суспільне значення, задовольняє потребу
соціуму у знанні про світ і про події в ньому. Журналістика
досліджує форми перетворення будь-якого різновиду інформації
у масову і сам цей процес з погляду практичної доцільності. У
сучасному світі існує безліч нових можливостей для розширення
діалогу, співробітництва і взаємодії з важливих будь-яких питань.
Під час реалізації інформаційних, ідеологічних, культурних
та інших функцій журналістики виникає й потреба ефективності
їх виконання. Цьому сприятиме насампереед спрямованість на
певну аудиторію, вміння донести їй інформацію, зацікавити,
захопити її і вплинути на світогляд, думку, суспільну думку
аудиторії.
Розвиток інформаційних технологій пов’язаний з появою нових
технічних засобів опрацювання й переробки інформації. Глобальна
мережа «Інтернет» створює можливість швидкого отриман
ня різноманітної інформації саме довідково-фактологічного
характеру. Телебачення і радіомовлення в сучасних умовах
стають, в першу чергу, оперативним джерелом для повідомл
ень подієвої спрямованості. Періодичний друк, у свою чергу,
поширює інформацію, що більшою мірою містить елементи анал
ітики, оцінки подій, які відбуваються» [3]. Видання періодичног
о друку, інтернет сайтів – можуть надавати уявлення про історію
тих або інших важливих суспільних проблем.
Інформаційна світова революція призвела до корінного
перегляду ролі державного суверенітету і держав у сучас
них міжнародних відносинах. Застосування інформаційнокомунікаційних технології сприяє створенню, розробленню і
виробництву продуктів культурного і освітнього призначення
та їх поширення. Це забезпечує можливість усім особам
відігравати активнішу роль у житті суспільства на національному,
регіональному і місцевому рівнях шляхом використання новітні
х інформаційних технологій.
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У зв’язку з поширенням інформаційних технологій збо
ру та використання інформації в сучасному суспільстві все
більшої актуальності набуває й проблема захисту інформації.
Нині етапові розвитку інформаційних технологій притаманна й
можливість
масованого
інфорційного
впливу
на
індивідуальну та суспільну свідомість аж до проведення
інформаційних воєн. У результаті ми отримуємо як неминучу
противагу принципові свободи інформації інший принцип принцип інформаційної безпеки.
Поняття «інформаційна війна» сьогодні стає все більш
активно застосовуваним [4]. Сучасна інформа ційна війна, як
правило, ведеться в умовах інформаційної прозорості, тобто за
наявності доступу населення до різних джерел інформації. Мета
інформаційної війни - послабити моральні і матеріальні сили
супротивника або конкурента та посилити власні. Вона передбачає
заходи пропагандистського впливу на свідомість людини в
ідеологічній та емоційній галузях. Ймовірно, що інформаційна
війна - складова частина ідеологічної боротьби. На думку
Мартіна Лібікі, «спроби зрозуміти всі грані поняття інформацій
ної війни схожі на зусилля сліпих зрозуміти, наприклад, природу
слона: один, торкнувшись його ноги, каже, що це дерево, інший
– на хвіст каже мотузка і т.п. Так само сприймаються й прояви
інформаційні війн» [5: 103-105].
Через модернізацію технологій, розвиток науки й техніки,
та суспільно-економічні зміни однією із визначальних скла
дових глобалізаційного процесу став глобальний розвиток
засобів масової комунікації. Його  визначають як процес модерні
зації системи комунікації через утворення більш широкої світової
мережі медіа. Усі ці фактори вказують на провідну роль медіа у
сучасному супісльстві. За останні п’ятнадцять років сучасні меді
а успішно використали революційні здобутки в галузі електро
нних інформаційних систем. Із збільшенням числа користувачів
зростають, такі фактори ризику: збільшується залежність
суспільства від інформаційних технологій, що, у свою чергу,
обумовлює його вразливість до різного роду інформаційних
зазіхань.
Висновки. Останнім часом відбулося значне розширення
простору комунікації, що було наслідком передусім активного
розвитку та використання «Інтернет» мережі й нових
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технологій. Ці технології впливають на всі сфери суспільства
– економічну, культурну, соціальну політичну, змінюючи наші
традиційні уявлення про процеси в політичному просторі.
Так, соціальні медіа забезпечують комунікацію від «багатьох
до багатьох», прискорюючи швидкість поширення інформ
ації, що дозволяє охопити широку аудиторію по всьому світу.
Сучасне суспільство називають медіократичним суспільством,
насамперед за можливостями впливу на громадян. Використання
інформаційно-комунікаційних технологій дає змогу пришвидчити
реалізацію поставлених журналістом цілей через скорочення
часу на передавання та отримання інформації. Системи
масової комунікації виконують важливу роль у міжнародних
відносинах, виступаючи як об’єкт міжнародної політики у
вигляді транскордонних потоків даних, транснаціональних
медіакорпорацій, за вплив на які ведеться політична боротьба.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ НОВИН ЗІ СФЕРИ
ШОУ-БІЗНЕСУ У ДРУКОВАНИХ МЕДІА
Актуальність проблеми. Сучасні українські медіа
дизінформують звичайних громадян , що ускладнює
розвиток якісної журналістики в Україні. Особливо
гостро ця проблема виявлена у друкованих медіа,
внаслідок цього створюється поняття «жовта преса».
Аналіз досліджень і публікацій. На сучасному етапі
опубліковано інтернет-статті і представлено аналітичні огляди
«National Readership Survey» та Компанії «Медіалогія».
Метою статті є дослідження процесу формування не
якісної журналістики і розробка плану уникнення дизінформації.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день
популярність поняття «жовта преса» набирає стрімких оборотів.
Жовта преса- явище парадоксальне. Кожен із нас бачив хоча б раз
у житті абсурдні заголовки,такі як «Коронавірус був створений в
Україні», «Труп терориста взяли живцем», «Дитинство і юність
Ісус Христос провів на Русі». Безглуздо чи не так? Термін «Жовта
преса» виник ще в 1895 році в США[1]. Все почалося з коміксу
під назвою «Жовта дитина». Головний герой коміксу був хлопчик,
його вбрання розмальовували у жовтий колір, не зважаючи на те,
що комікси тоді були чорно-білими, автори розмальовували одяг
вручну. Це дуже веселило і приваблювало увагу нових читачів.
У 1980 році стали успішними видання «Нью-Йорк-Сан» і «НьюЙорк-Трибюн». У цих газетах висвітлювались новини про
смерть,сексуальне насильство, злочини. Внаслідок, кожна газета,
яка містила в собі таку тематику швидко розповсюджувалася і
просто була приречена на успіх, тому можна виділити основні
риси «таблоїдної журналістики»:
1.Сенсаційність. Такі новини швидко розповсюджуються
не тільки через медіа, а і через звичайних людей,які створюють
плітки, тому що такі матеріали пробуджують високий інтерес.
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На даний момент можна вважати, що такий спосіб найбільш
ефективний піар для будь-якого медіа.
2.Низька вартість продукції. Напевно, всі бачили, що зазвичай
«жовта преса» має не високу ціну. Це маркетинговий хід. Така
маніпуляція приваблює людей, бо у голові виникають думки про
те, що ми нічого не втрачаємо, якщо придбаємо такий дешевий
журнал чи газету.
3.Спрощення. Такі медіа пишуть максимально просто,без
ніяких розумних дефініцій, що б було зрозуміло все, навіть,
найменш досвідченому громадянину.
4.Багато ілюстрацій. Якщо провести тест, розмістивши, текст
і картинку та запитати у людей «На що ви подивились спочатку?»
, то більшість людей скажуть,що подивились на картинку. Медіа
це розуміють, тому і додають безліч провокативних картинок, що
б привернути більше уваги не тільки безглуздими заголовками.
5. Більше сенсації, менше адекватної інформації.
Під час отримання новин зі сфери шоу-бізнесу ми натрапляємо
на не достовірну інформацію. Внаслідок чого це відбувається?
Насамперед, кожне медіа хоче забрати більшу аудиторію собі, а не
розділяти її з конкурентами, тому безліч українських друкованих
медіа випускають не перевірені новини, забуваючи про всі
принципи журналістики. Основні із них це:
1. Повага до права громадськості на повну та об›єктивну
інформацію[2], тобто кожен журналіст повинен робити фактчекінг
на достовірність інформації.
2. Плагіат несумісний із званням журналіста [2]. Якщо ньюзрайтеру треба швидко опублікувати новину,а часу на написання
власного тексту вже немає, то це проблеми особисто цього
журналіста, який завалив дедлайн. Він не має права плагіатити
чуже, що б вигородити себе.
3. Журналіст має з повагою ставитись до приватного життя
людини [2]. Новинар не повинен висвітлювати те на, що не
давалось згоди.
4. Точки зору опонентів мають бути представлені збалансовано
[2]. Літпрацівник не може агітувати за якусь певну сторону. Він
повинен зберігати нейтралітет.
Чим відрізняються друковані та цифрові медіа?
Сьогодні ми можемо спостерігати величезну конкуренцію
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друкованих і цифрових ЗМІ. Газети стали більш популярними
серед людей похилого віку, які не є хорошими користувачами
новітніх технологій. Основні переваги друкованих ЗМІ:
Зручність.
Можна
читати
у
будь-якому
місці,
без
використання
мережі
Інтернет.[3]
- Інформація вміло скомпонована, у читача не виникне проблем
із пошуком певної категорії.[3]
Але,
на
жаль,
присутні
специфічні
недоліки:
-Друк
накладу.
- Частина тиражів залишається не проданою, після цього потрібна
утилізація значної кількості паперу [2]. Це неабияк важливо,бо
проблема екології стає все більш актуальною кожного дня.
- Неможливе виправлення помилок [3]. Якщо інтернет ЗМІ
опублікують «жовту новину», то після значного хейту аудиторії
зможуть видалити цю новину, а у газеті це залишиться
назавжди , що призведе до погіршення репутації медіа.
Плюси
інтернет-ЗМІ:
- Відсутність тиражування.
- Легкість знайомства з виданням, не купуючи його медійну
продукцію. Заощадження коштів і часу громадян.
- Швидке та часте оновлення інформації по мірі її надходження.
Суспільство інформується цілодобово .
- Наявність форумів та гостьових книг[4]. Завдяки цьому
можливий інтерактив між читачем і журналістами данного медіа.
- Оперативність,швидкість. Публікування в інтернеті швидше,
ніж друкування газет і журналів.
- Системи пошуку бажаної інформації. Не треба зберігати
купу газет вдома, вся потрібна інформація є у вашому смартфоні.
Висновки.
Таким
чином,
процес
створення
таблоїдної
журналістики
негативно
впливає
на
розвиток ЗМІ і сприяє спотворенню українського шоу-бізнесу.
Друковані медіа мають специфічні недоліки, тому ми можемо
прогнозувати припинення роботи багатьох газет або перехід в
Інтернет.
Підсумовуючи, можна визначити, що потрібна агресивна
стратегія , що буде зобов›язувати медіа перевіряти інформацію
перед публікацією щоб не призводити до дизінформації
суспільства. Жовта преса - це тільки паразит в журналістиці, на
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якому відмиваються великі гроші. Ми повинні розумно ставитися
до цієї проблеми і не давати дурити себе безглуздою інформацією
з дешевих газет і журналів. Все у наших руках, тільки суспільство
може припинити фінансування такої преси. Важливо вчитись
користуватись інтернет-медіа,бо це «дешево, якісно, швидко».
Інтернет відповідає цим принципам як з боку користувача, так і
з боку власника сайту. Нині без зайвих зусиль безоплатно і дуже
швидко можна отримати найважливішу інформацію. Шалений
темп розвитку технологій кінця двадцятого століття – це лише
початкова швидкість наступного. А розумно економити свої
гроші і час модно буде завжди. Оперативність і простота – перше,
чого потребує людина, яка користується мережою Інтернет» [5].
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Актуальність дослідження судової журналістики в Україні
обумовлена піднесенням цього напряму у вітчизняному
медіапросторі та його впливом на вектор судової реформи.
Мета статті – окреслити сучасний стан судової журналістики у
зв’язку з впровадженням тенденцій до відкритості судів в Україні.
Наразі юридична та судова журналістика не виокремлюються
журналістикознавцями як окремі напрями, фахівці лише
наголошують на необхідності навчати журналістів юридичній
грамотності, тому це дослідження покликане охарактеризувати
правовий напрям в українській журналістиці та обґрунтувати
його значення.
Судова журналістика аналізує сферу судочинства та
правозастосування, чим підвищує ефективність комунікації
судів та суспільства. Близько 55% громадян України отримують
інформацію про діяльність українських судів лише із засобів
масової інформації [1] і, відповідно, формують своє ставлення до
судової системи завдяки медіа. Сьогодні рівень довіри до судів
є одним із найнижчих у суспільстві. Про свою недовіру до судів
(судової системи в цілому) повідомили 77,7% опитаних, а про довіру – 11,4% [1]. Високий рівень негативного ставлення до судів
значною мірою формується на основі негативного інформаційного
середовища і результати дослідження показали, що вплив цього
чинника досить ефективно усувається завдяки налагодженню
комунікації між громадянами та судами. Саме тому необхідним
є становлення судової журналістики як окремого напряму. Це
зумовлено також і тим, що впродовж тривалого часу існувала
проблема небажання судів спілкуватися з пресою, а це в свою
чергу посилювало недовіру громадян до судової гілки влади та
підривало її авторитет. Так само і суди стикалися з некоректною
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поведінкою журналістів, зокрема порушеннями етики
судових процесів, відсутністю у них хоча б якоїсь юридичної
грамотності та ін. Таким чином ми могли спостерігати в медіа
потік некоректної інформації про роботу суддів, спричинений
принциповим небажанням з боку судового корпусу спілкуватися
з пресою та використанням журналістами відомостей з інших
менш достовірних джерел. Проте таке «замкнуте коло» треба
було розірвати, адже ЗМІ як головні аналітики суспільних явищ,
ті, хто формує суспільну думку, мають надавати об’єктивну та
правдиву інформацію, забезпечувати громадський контроль за
владними інституціями, повинні отримати доступ до інформації
та право вільно поширювати її. А суди мають бути авторитетним
органом, рішення якого не піддаються сумнівам, і користуватись
підтримкою громадян. Саме тому, щоб підвищити ефективність виконання пресою та судами їх функцій, було розроблено
ряд вкрай важливих заходів, які зрештою вплинули на розвиток
судової журналістики в Україні.
Рада суддів України як орган суддівського самоврядування
прийняла низку рішень для покращення співпраці зі ЗМІ. Зокрема,
було розроблено «Концепцію інформаційно-комунікаційної
стратегії Ради суддів України». Інформаційно-комунікаційна
стратегія Ради суддів України розроблена з метою відображення
офіційних позицій органу суддівського самоврядування щодо
мети, завдань, принципів та основних напрямків вдосконалення
діяльності судової системи та з метою формування позитивного
іміджу судової системи в цілому через оприлюднення в доступній
для широкого загалу формі інформації щодо інноваційних
методів роботи судів, підвищення прозорості та доступності
правосуддя, якісного поліпшення рівня судового захисту прав і
свобод громадян та юридичних осіб [3]. Вона визначила серед
пріоритетних завдань судової влади налагодження комунікацій
із журналістами та суспільством. До структури Ради суддів
України було включено Комітет з питань комунікації (в тому
числі ЗМІ). Так у кожному суді запроваджено посаду прессекретаря (головного спеціаліста з забезпечення зв’язків із
засобами масової інформації). Рішенням Ради суддів України
№ 14 від 12 березня 2015 року рекомендовано в кожному суді
обрати суддю-спікера (у місцевих судах – не менше одного судді,
в апеляційних – не менше двох суддів). Станом на початок квітня
2016 року в судах України вже було обрано 730 суддів-спікерів

592

[2]. Вони уповноважені висвітлювати офіційну позицію від імені
суду, брати участь у публічних заходах за участю представників
ЗМІ, а також виконувати інші повноваження, спрямовані
на реалізацію комунікаційної стратегії суду. Необхідність
запровадження такої посади підтверджує і статистика: серед
кроків, що вже зроблено в судовій реформі, на думку українців,
найбільшою мірою сприятимуть зростанню довіри більша
відкритість суддів у відносинах з громадськістю (23,8%) [1]. У
рекомендації, ухваленій 17.11.2010 р. на 1098 засіданні заступників міністрів, було зазначено, що «судді не можуть ефективно
здійснювати правосуддя без довіри громадськості, адже вони є
частиною суспільства, якому служать. Їм слід бути обізнаними
щодо очікувань громадськості від судової системи та скарг на
її функціонування. Цьому могла б сприяти наявність постійних
механізмів отримання такої інформації, створених радами суддів
чи іншими незалежними органами» [4]. Такі зміни урегулювали
відносини ЗМІ та судового корпусу, окреслили права, обов’язки
та обмеження, дозволили інформаційним відносинам в
українському медіапросторі безперешкодно розвиватися та
виходити на новий рівень.
Юридична журналістика в Україні завдяки поліпшенню
умов комунікації поступово виходить за межі спеціалізованих
видань і стає більш доступною. Членкині Громадської ради
доброчесності Галина Чижик і Наталя Соколенко запустили
подкаст про суди, судову систему і судову реформу «Судкаст»,
його поширюватимуть «Громадське радіо», радіо «Хайят» та
правозахисні ресурси. Колишній спеціальний кореспондент
російських «Радіо Свобода» та «Новой газеты» Антон Наумлюк
запускає в Україні інтернет-видання «Ґрати», що висвітлюватиме українські судові процеси, зокрема в Східній Україні, процеси
над громадянами України в окупованому Росією Криму, а також
діяльність судів на окупованих територіях Донбасу. Журналістка
Ірина Салій відстежує антикорупційні судові процеси, аналізує
реєстр судових рішень і пише репортажі безпосередньо із зали
суду для власного інтернет-проєкту «Судовий репортер». Такі
ініціативи дуже допомагають судовому корпусу покращити його
комунікацію із громадськістю, адже їх власний ресурс не виконує
в повній мірі це завдання. YouTube-канал «Судова влада України», створений 2 липня 2015 року для висвітлення перебігу суспільно-важливих справ і, відповідно, для підвищення рівня дові-
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ри громадськості до суду та налагодження зв’язку з населенням,
публікує онлайн-трансляції судових засідань та інших заходів.
Проте 6-годинні відео рідко коли збирають більше 100 переглядів.
Отже, діяльність судової системи в Україні щоденно
перебуває у фокусі уваги суспільства, донедавна суди залишались
однією з закритих владних інституцій, але в ході реформи було
прийнято низку інформаційних законів, що полегшили роботу
як журналістам у висвітленні важливих суспільно-політичних
питань, так і судам у покращенні їх іміджу, підвищенні довіри
до їх діяльності. Розвиток судової журналістики в Україні
необхідний й з огляду на те, що вона має незаперечне значення
для формування демократичного суспільства, забезпечуючи
громадський контроль за судовою гілкою влади
Список використаних джерел та літератури:
1. Звіт за результатами дослідження «Ставлення громадян
України до судової влади» [Електронний ресурс] // Український
центр економічних та політичних досліджень імені Олександра
Разумкова. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://rm.coe.int/
report-razumkov-final/16809537f0.
2. Опришко Л., Панкратова Л. Основи судової журналістики.
Посібн. – К.: 2016. – 152 с.
3. Концепція інформаційно-комунікаційної стратегії Ради
суддів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://court.gov.ua/userfiles/rsu.pdf.
4. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів
Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність,
ефективність та обов›язки [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим
доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a38.

594

УДК 0859:35
Колежук Д. Є.
науковий керівник: Маєвська М. М.
Кафедра реклами і зв’язків з громадськістю,
Факультет міжнародних відносин
Національний авіаційний університет
Київ, Україна
dashakolezhuk118@gmail.com
ТРИ МОДУСИ ВПЛИВУ, У СТОРІТЕЛІНГУ:
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Сторітелінг – це ефективний метод донесення інформації
до аудиторії шляхом розповідання смішних, зворушливих або
повчальних історій з реальними або вигаданими персонажами.
Він поєднує в собі психологічні, управлінські та інші аспекти і
дозволяє не лише ефективно донести інформацію до аудиторії, а
й мотивувати її на певні вчинки і отримати максимально високі
результати[1]. Найчастіше у рекламі/книгах/історіях здійснюється
вплив з апеляцією до розуму, емоцій, тому слід знати докладніше
про такі модуси впливу як логос, пафос та етос, адже тоді можна
ефективніше залучати аудиторію, змушувати їх співпереживати і
підтримувати вас і ваш бренд.
I.
Постановка проблеми
Незважаючи на те, що, здавалося б, усі більш-менш освічені
копірайтери/маркетологи знають про модуси впливу, не усі
можуть правильно їх використовувати у своїй діяльності. Один
із виходів – це створити історію, яка гармонійно їх поєднає і
переконання відбудеться з більшою ефективністю. Тому, я надам інформацію про те, як можна використовувати кожен з
перерахованих модусів впливу, щоб підняти історію бренду на
новий, вищий, персуазивний рівень.
Розглянемо дефініції кожного з трьох модусів переконання
докладніше.
Слово логос часто трактується як «дискурс». Більш конкретним
є трактування Аристотеля. Засновник логіки визначає логос, як
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«аргументований дискурс» або «аргумент»[2].
У маркетингу застосування логосу передбачає створення
логічного обґрунтування вибору товару чи послуги вашої
компанії над конкурентами. Ви пояснюєте особливості та
переваги пропозиції, щоб вона мала повний сенс для замовника.
Етос - грецьке слово, що означає «характер». Він представляє
головні переконання вашої організації, а також її суспільну
репутацію та моральні/етичні норми.
Етос має багато спільного з брендингом, що є значно
впізнаванішим за логотип та слоган. Це спосіб, яким люди бачать
вашу компанію. Етос - це надійність та етика чи принципи, якими
керується ваша компанія.
Пафос - все про емоції, і це, ймовірно, найпотужніший і
найпереконливіший інструмент у вашому розповідному арсеналі.
У своїй праці «Риторика», Аристотель пояснює пафос, як
переконливу стратегію «пробудження емоцій» у людей, щоб вони
приймали саме ті рішення, які ви переконуєте їх прийняти[2].
I.
основна частина
У цій частині я більш детально розберу три модуси впливу:
етос, логос, пафос. Надам поради для впровадження того
чи іншого модусу в історію і наведу приклади для більшого
розуміння теми.
Етос полягає в довірі та надійності. Подумайте про це як
про момент, коли ведучий представляє спікера, перераховуючи
його кваліфікацію та нагороди, або коли хтось розміщує свою
кваліфікацію у резюме. Етос - це режим, який запевняє аудиторію
в цілісності та надійності оратора. Що стосується бізнесу, то це
про їх брендинг або загальний імідж. Етос є ключовим елементом,
з якого слід починати вести будь-яку історію, оскільки незалежно
від того, наскільки яскравою є реклама чи мова, це не має
значення, якщо люди не довіряють джерелу.
Ви можете отримати етос за допомогою таких складових:
- підтримки позитивного публічного іміджу через спілкування
та PR;
- забезпечення доступності інформації про вас або вашу
компанію/бренд;
- говорити по темі, ви маєте надавати точну інформацію чи
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знання;
- використання мови, яку легко зрозуміти (нічого надто
технічного);
- правдивість - оперуйте лише точною та правдивою
інформацію у своїх кампаніях та історіях - не «спотворюючи/
надто прикрашуючи правду».
Тепер, коли ваша аудиторія почуває себе комфортно з вами
чи з вашим брендом, настав час закласти міцний фундамент
Логосу, інакше відомого як логіка та раціональні аргументи. Ця
частина стосується холодних беззаперечних фактів. Тож знайдіть
конкретику - відсотки, графіки та статистику, щоб довести дві
життєво важливі речі:
1. Існування конкретної проблеми (наприклад, відсутність
чистої води у країнах, що розвиваються, гендерна нерівність за
рівнем оплати праці тощо).
2. Можливість вирішення цієї проблеми за допомогою вашої
послуги/товару (будуючи колодязі для води, навчаючи дівчат-підлітків STEM1[3] тощо).
Шукати логос слід починати тут:
- статистика, факти, відсотки, графіки - по суті, будь-що з
перевіреними числами;
- експертні дослідження або опитування;
- логічні чи наукові дослідження та міркування;
- посилання на академічні чи сторонні об›єктивні джерела, які
підтримують/обґрунтовують ваш аргумент.
І наостанок, Пафос – площина, в якій працюють більшість
суспільно свідомих, психологічно обізнаних компаній. Це все
про емоційну привабливість - це сміх, плач і смикання сердець.
І це важлива частина ефективного написання та подачі розповіді
будь-якої історії. Можливо, у вас є найнадійніша та найбільш
статистично обґрунтована історія у світі, але якщо людина не
прагне ідентифікувати себе з нею, якщо вона її не «чіпляє», це
буде не що інше, як швидкоплинний анекдот. Пафос - це елемент,
який залишається з аудиторією дні чи тижні після слухання
історії, це та частина розповіді, яка може перетворити «слухачів
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на адвокатів» та «прихильників на донорів».
Ось як ви можете розповісти будь-яку історію ефективніше,
застосувавши необхідний Пафос:
- по-перше, знайте свою аудиторію! Знайте, що буде в них
резонувати, що хвилюватиме чи чому вони будуть співпереживати;
- використовуйте емоційну мову та візуальну складову,
розповідаючи історію за допомогою промови, відео чи навіть
публікації в соціальних мережах – і переконайтеся на власному
досвіді, що така подача ефективно викликає почуття;
- використовуйте аналогії та метафори, щоб допомогти вашій
аудиторії зв’язатися зі складними чи, можливо, незнайомими
ідеями, або просто змусьте їх посміятися та почувати себе
комфортно;
- завжди намагайтеся поєднувати аудіовміст (підкасти/
промови) з чимось візуальним і чіпляючим.
Пропоную розглянути яскраві приклади ефективного
сторітелінгу із застосуванням модусів переконання.
Етос: Бренд побутових приладів, Whirlpool, виявив одну
з причин того, що 4 тис. американських студентів щодня
відмовляються від школи.
Причиною було те, що ці сім›ї не могли дозволити собі прати
одяг.
Прагнучи допомогти, розповівши змістовну історію бренду,
Whirlpool запустив програму Care Counts (Догляд), зосередившись на встановленні в школах пральних машин та сушарок, щоб
збільшити відвідування біднішими учнями.
Школи-учасниці визначили людей, які потребують чистого
одягу, і анонімно відстежували їхню кількість білизни, а також їх
відвідуваність та оцінки протягом одного року.
Після того, як їм було надано доступ до пральних та сушильних
машин, бренд виявив, що 90% учнів, яких відслідковували, як
таких, що страждають від ризику відрахування, покращили
показники відвідуваності, а 89% покращили успішність у класі.
Кампанія також виграла низку нагород, серед яких Гран-прі
Каннських Левів за творчий збір даних та дослідження.
Таким чином, компанія Whirlpool змогла позиціонувати
себе як щось більше, ніж просто бренд побутової техніки,
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використовуючи дослідження соціальних потреб споживачів та
допомагаючи їм .
Логос: Розповідь лежить в самому серці маркетингу Airbnb,
компанії, яка займається орендою житла.
Складне розуміння аудиторії та творче використання даних
споживачів зробили його одним із найбільш знакових брендів
сьогодні. Їх обмін повідомленнями зосереджується навколо
спільноти і місцевої гостинності, використовуючи бажання
відпочиваючих подорожувати більше.
На Новий рік 2015, компанія розповіла свою історію
через анімаційне відео, оголосивши, що приблизно 550 тисяч
мандрівників провели новорічну ніч в одному з їхніх численних
приміщень, що здаються в оренду в 20 000 містах – великий стрибок
від 2000 гостей за 5 років до цього. Одним із найпопулярніших
міст для гостей AirBnB, які прозвучали у відео у Новий рік, став
Нью-Йорк, який очолив цей список із 47 000 мандрівниками.
Ось тільки один приклад того, як бренд використовує дані для
розповідання захоплюючих історій. Історії AirBnB постійно
резонують зі своєю аудиторією, втілюючи в життя речі, які їм
важливі - подорожі та нові враження[3].
Пафос: Кожні 6 годин одна людина вмирає від меланоми в
Австралії.
Розуміння та усвідомлення масштабів проблеми, спричинило
місію глобальної технологічної компанії IBM - використовувати
штучний інтелект для «переосмислення меланоми» та сприяння
ранньому виявленню найбільш смертельно небезпечного раку.
Уотсон (Watson), найсучасніший штучний інтелект, який
був створений компанією IMB, може виявити меланому з 31%
більшою точністю, ніж при обстеженні неозброєним оком. Вони
створили те, що може стати вирішальним для виживання.
Уотсон був запущений на пляжі Бонді в Австралії під час
пікового сезону. Кожен день австралійці на цьому пляжі стояли
перед дзеркалом та аналізувалися. Винахід визначав та вивчав такі
елементи, як вік, стать та покриття сонцезахисним кремом. Якщо
були помічені якісь ризики чи порушення, учасник звертався на
місці до спеціаліста для подальшого лікування.
За один вихідний було надано допомогу понад 800 людям,
22% з яких були направлені на подальше обстеження.
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З Уотсоном IBM зуміла зарекомендувати себе не лише
першокласною технологічною маркою, але й як відповідальний
бренд, який активно піклується про здоров›я своїх споживачі
Так ось він – рецепт найпереконливішого сторітелінгу!
Озброївшись надійним поєднанням Eтосу, Логосу та Пафосу,
ви готові перетворити будь-яку ідею в динамічну історію, яку
аудиторія не зможе ігнорувати!
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У статті описано роботу журналіста на телебаченні та
платформі YouTube. Автор висвітлює основні риси, переваги та
недоліки. У стаття розглянуто відмінності роботи у «офіційній»
та «неофіційні» журналістиці. Автор знайомить з специфікою
YouTube – популярним контентом, переважною аудиторію. Стаття
вивчає першого журналістського проекту від професійного
телеведучого - «Зе Интервьюер». Автор розглядає можливості
розвитку журналістики на YouTube. Стаття вивчає основні
журналістські жанри, які можна зустріти на платформі.
Ключові слова: журналістика, журналіст, YouTube, ЗМІ,
Інтернет, контент, підписники.
Features of the journalist’s work on the YouTube service. Its
different from television.
Summary
The article describes the work of a journalist on television and the
YouTube platform. Key features, advantages and disadvantages. The
article considers differences in the work of «official» and «informal»
journalism. Introduces the specifics of YouTube - a popular content,
prevailing audience. Study of the first journalist project from a
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Possibilities of journalism development on YouTube. Major
journalistic genres that can be found on the platform.
Key words: journalism, journalist, YouTube, media, Internet,
content, subscribers.
Постановка проблеми: Працюючи на сервісі YouTube можна
отримати більшу ефективність, ніж на звичайному телебаченні.
Аналіз наукових досліджені і публікації: Серед наукових
робіт про роботу журналіста в інтернеті вдалось знайти такі роботи - Городенко Л. М. «Трансформація інформації у мережевій
комунікації»[1], «Рябічев В. Л., Каранов Є. О., Майструк Я. А.
Розвиток соціальних медіа в Україні в 2010-2012 рр.»[2], Синоруб Г. П. «Специфіка формування медійної компетентності інтернет-аудиторії.»[3], Цуканова Г. О. «Інтерактивні комунікації в
соціальній інтернет-рекламі»[4]. Проте ніхто з них не розглядав
журналістку роботу на платформі YouTube.
Виділення невирішених частин загальної проблеми: Досліджуючи роботу журналістів в інтернеті, більшість дослідників
оминають прояви журналістики на платформі YouTube.
Мета дослідження: Головною метою роботи є дослідження
роботи журналіста в умовах YouTube.
Завдання дослідження:
-виявити основні відмінності між «офіційною» та «неофіційною» журналістикою;
-розглянути специфіку сервісу YouTube;
дослідити плюси та мінуси роботи журналіста на YouTube;
Перед тим, як розглядати YouTube і порівнювати його з телевізійним контентом, треба розібратися, що таке «тележурналістика» та «YouTube».
Інфоте́йнмент (infotainment, від англ., information — інформація і entertainment — розвага) — це вид інформаційних програм.
Новини у цих програмах подаються для глядача в максимально
легкій формі. Інформування проходить у ненав’язливому виді, а
новинні програми показують політику як частину масового життя, близького людині. Як правило, містить лише поверхневі відомості с певної теми і не може бути джерелом самоосвіти. [5]
Переваги тележурналістики:
1.Поєднує перевагу друкованих і радіо ЗМІ, звукову, відео та
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2. Досягнення ефекту присутності глядача на місці події.
3. Окрім інтонації та семантики слів журналістика використовує й міміку, жести, погляд, позу
4. Аудіовізуальний синтез монтажу, чергування планів, змістовність текстового ряду, вміле коментування зорових образів
ведучим.
5. Глибокий вплив на глядачів через сприймання телепрограм
у малому колективі – родині.
6. Кількість глядачів істотно коливається. Велика кількість
глядачів з’являється у, так званий, час пік, зазвичай ввечері, після
приходу з роботи.
7. Розташування програм вимагає послідовності: поєднання
інформаційної насиченості, поважних аналітичних програм з відпочинком, розважальними програмами. [6]
В Україні згідно «Закону України про телебачення та радіомовлення» стаття 5 пункт 1: «Цензура інформаційної діяльності телерадіоорганізації забороняється». Таким чином, можна
вважати, що на телебаченні присутня повна свобода для передачі
інформації. Проте, це не зовсім так. Майже всі популярні телеканали є власністю олігархів, тому часто там можна зустріти піар
тієї чи іншої людини. Політична заангажованість також не рідкість для сучасного ТБ.
Українське телебачення часто критикують за велику кількість
російськомовного контенту, піар, реклами під час серіалу чи фільму, що перериває прогрмму, продактплейсмент, неякісні продукти.
Телеканали часто грішать плагіатом, відкритим чи ні, та використання старих програм «по новому». Наприклад, «Король десертів» від 1+1 занадто схожийна «Мастер шеф» від СТБ.
YouTube (від англ. you «ти, ви» + tube «труба» = «телик»
жарг. «телевізор»; [juːt(j)uːb]) — відомий відеохостінг, на якому
можна розміщювати відеоматеріали. Заснований 14 лютого 2005
року трьома працівниками PayPal: Чадом Герлі, Стівеном Чені та
Джаведом Карімом. Є підрозділом компанії Googlfg e. Станом на
серпень 2017 року YouTube є другим за відвідуваністю сайтом в
Інтернеті (за даними компанії Alexa Internet).
Завдяки сервісу користувачі можуть продивлятися, оцінювати, коментувати і додавати ті чи інші відеозаписи. Простота та
зручність зробили YouTube одним із найпопулярніших місць для
розміщення відео файлів. Хостінг містить як професіональні ві-
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Перегляди матеріалів на сайті YouTube зросла до 2 млрд на
день, що майже вдвічі перевищує щоденну аудиторію трьох найпопулярніших американських телеканалів разом узятих. До січня 2012 кількість щоденних переглядів відео на сайті досягла 4
млрд, а в травні того ж року на сайт щохвилини завантажувалося
близько 72 годин відеоматеріалів. [9]
Щоб користуватися сервісом не треба мати телевізора, супутникової тарілки тощо. Достатньо мати телефон з працюючим
мобільним інтернетом, що, у наш час, є необхідністю. За допомогою YouTube можна знайти відео на будь яку цікаву для вас тему:
наука, культура, гумор та інше.
Не дивно, що більшість телеканалів також викладають відео
на платформу. Так «Україна» має 1 527 698 підписників, «Інтер» 514 817, 1+1 - 999 916, «Новий канал» - 2 296 953, СТБ - 1 545 614.
Більшість відео представлених на канал є телематеріалами, які
просто виклали у інтернет. Телепрограми та її частини, новинні
випуски та цілі сюжети, серіали. Все, що ви не змогли подивитися
по телевізору, можна переглянути на YouTube каналі. І там також
можна заробити на рекламі, не багато, звісно, але можна. Так, наприклад, заходячи на YouTube канал «1+1» рекламу зустрічаєш
на «шапці» сторінки. Основна частина «незвичного», «вільного»
контенту належить звичайним людям, адже будь хто може зняти
та викласти відео.
Проект «Зе Интервьюер» є яскравим представником того,
що можна назвати «YouTube журналістика». Насправді, ідея
дуже проста: інтерв’єр веде дружню розмову з відомими людьми. Проект не замкнений у якісь рамки. У авторів є можливість
зробити все, що вони хочуть, поставити будь яке питання. Перевага YouTube проекту в тому, що можна самому вирішувати не
тільки, який буде контент, а й скільки грошей можна витратити
на роботу. Самостійна оплати та робота з рекламодавцями надає
перевагу. Так, є можливість зробити відео використовуючи тільки
камеру мобільного телефона, чи зняти програму з використання
складної техніки та задіянням великої кількості людей. Все залежить від уви та фінансових можливостей. Формат інтерв’ю є, чи
не одним із найпопулярніших. Проте, це єдиний інформаційний
жанр, який можна зустріти на платформі у великій кількості. Про
новини знімає не велика кількість людей.

604

Велику популярність здобули аналітичні формати – огляд,
коментар, кореспонденція. Канали, на яких люди розповідають
і порівнюють різні речі, дають свою оцінку якоїсь проблеми та
розповідають свої історії чи історії інших людей, збирають велику кількість переглядів та підписників. Серед публіцистичних
жанрів часто можна зустріти – відгук, памфлет, нарис. Дуже поширений формат «реакцій». Люди просто знімає на камеру своє
перше, чи ні, враження від кліпу, програми, ТБ-шоу, фільму,
серіалу, книги тощо.
Основна аудиторія YouTube – діти, підлітки та молодь, тому
контент, завжди направлений на те, щоб зацікавити саме цю аудиторію. Цікаві журналістські формати можуть вмирати через
слабку зацікавленість аудиторії, а контент який не неси великої
розумової напруги – процвітати. Наприклад, популярні челенжі,
які, частіше за все, не несуть корисної інформації, проте дуже популярні серед глядачів. Більшість форматів вже були використані
та придумані. Люди використовують одні і ті самі ідеї по декілька
разів, займаючись відкритим плагіатом, від якого майже не реально захиститися. Там важко створити щось унікальне та цікаве,
велика ймовірність, що нові ідей не будуть цікаві для глядачів, не
зможуть зібрати перегляди.
Ще один недолік роботи на YouTube – політика самої платформі. Проблеми можуть виникнути з «накруткою» (штучний
набор лайків та підписників), таким чином можна потрапити до
«Трендів» та отримати ще більше переглядів. Завжди є погроза
отримати, так званий, «страйк» і взагалі втратити канал. Такий
«подарунок» можна отримати від будь-кого. Сервіс часто блокує
відео через різні причини. Будь яка людина може поскаржитися
на відео, так з легкістю можна «вбити» канал. Підписники не отримають сповіщення про вихід нового відео, через це втрачаються перегляди.
Маючи низку переваг: зручність використання, доступність,
економність, можливість спілкування з аудиторією, розділення
відео за темами, подання тих тем, які не висвітлюють у масових
ЗМІ, розділення контенту за інтересами, YouTube отримує велику кількість аудиторії. Проте, він навряд чи зможе заміти телебачення. Деякі речі просто неможливо показити простій людині.
Навряд чи простого блогера запросять на прес-конференцію до
політика, є місця та події.
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СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО
ЖУРНАЛІСТСЬКОГО КОНТЕНТУ
Найцінніше у сучасному швидкісному світі високих технологій
та Інтернету – інформація. Саме цим цінним матеріалом володіє
журналіст у своїй діяльності. З часом від журналістів все частіше
вимагається оформлювати матеріал для різних платформ – для
газети й сайту чи для радіо й сайту.
Сучасні медіа, журналістика з часом зазнали суттєвих
змін. Традиційні ЗМІ поступово з’єднуються в одну систему,
утворюючи модифіковані медіа, що мають властивості друкованої
преси, телебачення, радіо в цифровому форматі.
Веб-матеріал лідирує серед інших, відповідно, вміння
поєднати різні види контенту: тексту, фото, відео, аудіо, є таким
же важливим фактором для професіонала, як збір інформації
та її трансляція. Також мультимедійну журналістику творять
інфографіка, динамічні візуалізації, карти, повідомлення із соціальних мереж, коментарі, gif, флеш, анімація, ігри тощо [6]. Відповідно, сучасний журналіст має володіти сучасним мультимедійним
устаткування та програмами, вміти користуватися соціальними
мережами [5].
Тема дослідження набуває особливої актуальності у зв’язку
з посиленням зацікавлення мультимедійними історіями, які
синтезують різновиди контенту, можуть бути пристосовані до
будь-якої платформи чи до носія.
Актуальність дослідження. Традиційні журналістські
формати відходять в минуле. За мультимедійною журналістикою
не лише теперішнє, а й майбутнє. Інтернет пропонує безліч
можливості відтворення журналістських праць і розвиває новітні
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медіа і конвергентну журналістику, в контексті яких потрібно
володіти мультимедійними жанрами. Тому, мультимедійний
контент як один з основних засобів відтворення інформації
аналізуються і досліджується в концепціях трансформації
сучасної журналістики.
Мета полягає у дослідженні методологічних, методичних та
технічних питань формування мультимедійного інформаційного
контенту.
Об’єктом дослідження є процес та засоби створення
мультимедійного журналістського контенту для нових медіа.
Предметом дослідження є інструменти нових медіа для
створення мультимедійного журналістського контенту.
Завдання статті полягає у виділенні тенденцій розвитку
ЗМІ, наслідків та перспектив цифрової революції та її впливу
на щоденну діяльність журналіста; нових ролях сучасних
журналістів; формування навичок створення мультимедійних
текстів для різних медійних платформ.
Мультимедійним контентом вважатимемо електронні
комбінації інформації, що містять текст, відеодані, нерухомі
зображення, аудіопотоки, які доступні в інтерактивному режимі.
На Web-сайтах, у додатках до друкованих видань сьогодні значна частина інформації подається у вигляді саме мультимедійних
ресурсів [2:67].
Модерні інформаційні технології сприяють розвиткові
журналістики. Процеси переходу до нових мультимедійних
платформ, зумовлені структурними змінами медіа, візуалізують
контент, осучаснюють його [1:58]. Сучасні видання потребують
цифрового матеріалу, що адаптований до будь-якої платформи чи
до носія.
Інформацію потрібно ілюструвати наочно за допомогою
різноманітних інструментів візуалізації [4:34]. Йдеться не стільки
про мультимедійність матеріалів, – поєднання відео-, текстового
й аудіоконтенту в онлайн-публікації, – як про супровід великих та
громіздких масивів тексту інтерактивними графіками з ігровими
елементами. Наприклад, матеріали про мистецтво також можна
доповнювати не лише простими світлинами та відеоматеріалами,
але й іграми, інтерактивними довідками тощо. Розширення
спектру інструментів та гейміфікація – ефективний спосіб
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утримати читачів на сторінці видання та спонукати їх до того,
аби вони охоче ділилися таким контентом у соцмережах [3:76].
Створюючи інформаційний продукт, журналіст повинен
зважати на потенційну аудиторію, тобто на всіх людей, які
технічно можуть отримати інформацію через певний канал, і
цільову аудиторію, на яку розрахований медіаматеріал.
Сучасні інтернет-технології надають широкі можливості для
розвитку мережевих ЗМІ. В Інтернеті представлені технології, що
можуть бути корисними на всіх етапах журналістської діяльності
– від пошуку до розповсюдження інформації [5].
Як підсумок, виділено, що текст, фотографії, інфографіка,
відео, аудіопідкасти, інтерактивність, інфографіка (динамічна
чи статична), візуальні ефекти, хештеги сполучаються в одному
ресурсі чи матеріалі та становлять основний мультимедійний
журналістській контент. Головна мета сучасного мультимедійного
журналіста – можливість створювати і транслювати
журналістський матеріал у різний спосіб і на різних платформах.
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СТУДЕНТСЬКІ ВИДАННЯ. АКТУАЛЬНІСТЬ
В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ.
Анотація. Робота присвячена студентським виданням та їх
актуальності у контексті суспільно-політичного життя. За
приклад ми взяли видання на території Чехословаччини у 19191929 рр.У своєму дослідженні ми виходимо з припущення, що
одна із найактивніших пасіонарних груп нашого суспільства
– це студенти; що студенти і їх соціальне, наукове, політичне і
творче життя – це окрема екосистема, що містить власні зв’язки,
продукує явища, що є наслідком її особливої природи. Одним
із таких явищ, на яких ми сфокусуємось у цій роботі, будуть
студентські друковані ЗМІ. Ми звернемось до історії цього
феномену, його еволюції та шляхів подальшого розвою.
Сьогодні є чимала кількість студентських видань, які мають ті
ж проблеми, що і студентські медія сторіччя тому. Часто вони
виконують чисто формальну функцію, але існують і такі ЗМІ,
що прагнуть змінювати життя суспільства. Вважаємо доцільним
розглянути діяльність видань минулого в суспільно-політичному
контексті для кращого розуміння сьогодення студентських медія.
Студентські ЗМІ містять ряд характеристик, що відрізняють їх
від медіа, орієнтованих на ширші цільові аудиторії: малі бюджети
або їх відсутність, спонтанність утворення, непідцензурність
або навпаки – високий рівень втручання у процес створення
такого ЗМІ, короткий термін існування, простий дизайн,
нонконформістський характер матеріалів, потужний вплив на
читачів.
Якщо розглядати історичний контекст розвитку студентської
преси, то дослідники виділяють чотири етапи:
−
приблизно з XVI ст. і до 1905 року, коли студентство
формувалось як соціальна група і видавало власні рукописні та
літографічні видання;
−
другий етап тривав з 1905 по 1917, коли маніфест 1905
року про свободу слова спричинив активний розвиток видань
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для студентів і виокремлення груп видань: загальноросійські
видання, провінційні газети і журнали, вишівські студентські,
видання студентських об’єднань, одноденні доброчинні або
бальні видання, літературні та гумористичні збірки;
−
третій етап з 1917 по 1990, якому характерні типологічні
зміни, відповідно до вимог тогочасного суспільства, заборони
для журналістів та втручання комсомольських комітетів;
−
четвертому етапу, що триває і сьогодні, властиві
кардинальні зміни моделей друкованих ЗМІ, нестабільність
випуску і подібність до ситуації на початку ХХ століття [3, с.
251-255].
Моменти найвищої активності студентства і його залученості до
суспільно-політичного життя логічно зібагаються із настанням
складних соціальних перетворень, війн, революцій, реакцій,
гонінь у суспільстві загалом. Студентство активно реагує на
всі коливання у житті його країни чи світу, а тому ця група
людей може бути детектором таких коливань. Вони найперші
переймають нове, завжди прагнуть відкинути застаріле.
Розглянемо приклад студентської видавничої та журналістської
діяльності у міжвоєнній Чехословаччині. Цей період
характеризується складною геополітичною ситуацією, у яке
потрапило українство та намаганням віднайти своє місце
еміґрованому українству, об’єднатися, щоб протистояти
викликам часу.
Українська еміграційна періодика з’явилась на теренах цієї
країни у 1919 році в таборі для інтернованих вояків. Перше
видання називалось «Голос Табору». Згодом з’являються часописи «Український Стрілець» та «Український Скиталець» у
таборі Ліберця. Перший же студентський журнал «Український
Студент» почав виходити 1920 року у Празі, у 1920 та 1922–24
рр. Відіграв велику роль в об’єднанні українських студентів в еміграції для культурно-національної та наукової діяльності, сприяв
активізації студентського життя [1, с. 75].
Існував ще ряд студентських видань: «Віхоть», «Правда».
Свій друкований орган, «Студентський вісник», мав Центральний
Союз Українського Студентства – організація, що консолідувала
та об’єднувала розрізнені групи студентства на еміґрації. Як
зазначає О. Гуменюк: «Дійсно, важко переоцінити велике
значення утворення ЦеСУС не тільки для студентів, але і для
всієї української міжвоєнної еміграції. ЦеСУС проявив себе як
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сильна організація українського студентства. Найбільший успіх
Союз мав саме в проведенні культурно-освітньої і міжнародної
діяльності». [2, с. 111]  
ЦеСУС мав у своїй структурі видавництво та постійно видавав
брошури різними мовами та подавав матеріали для міжнародних
видань. У власному виданні Союз провадив “національну лінію
і давав змогу студентам виявляти свої здібності та висловлювати
думки”. Коло тем не обмежувалось суто студентським життям,
а охоплювало всі актуальні питання еміґрантського життя. Над
виданням працювали: М.Мухін, Є.Гловінський, В.Марганець,
М.Масюкевич, Є.Маланюк. [2, с. 116]
Протягом усього чехословацького періоду української
еміґрації спостерігається зростання кількості власних видань
різного призначення: це і мистецькі видання, політичні, партійні.
За лояльності тодішньої влади українство змогло видати 98
видань протягом 1919-1929 рр. За цей період вийшло друком 94
випуски «Студентського вісника» .
Отже, студентські видання створювались у контексті
суспільно-політичних та історичних явищ, мали за мету
консолідувати та впливати на життя студентства та українства
загалом, сприймалися на рівні з іншими ЗМІ, були інструментом
налагодження контактів не лише між різними групами студентів,
але й на міжнародному рівні, представляли українців світу та висвітлювали актуальні питання.
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РОЛЬ ОНЛАЙН МЕДІА У ПРОСУВАННІ
СВІДОМОГО СПОЖИВАННЯ
Важливим питання сьогодення для людства, є вибір медіа
каналу для просування свого продукту. Саме через це залежить
ефективність подання інформації у соціум. Тема є актуальною,
адже свідоме споживання – важлива та глобальна тема. Її постійно обговорюють на світовому рівні.
Мета: обрати соціальну мережу
для транслювання
руху
та
зрозуміти,
яким
чином
це
впливає.
Завдання: дослідити роль онлайн медіа у просуванні свідомого
споживання й розробити певний алгоритм дій.
Соціальні мережі давно стали, чи не основним каналом
просування. У своїх роботах Чемеркін, Тарасенко., Коган,
Синюта, дослідили важливість мови інтернет-комунікацій; соціальні мережі, як новий елемент соціального середовища та інформаційні комунікації в средовищі соціальних мереж.
Під впливом соціальних мереж відбуваються зміни не тільки у
міжособистісній комунікації, а й у мові, як найголовнішому засобі
спілкування. Надзвичайна популярність соцмереж пов’язана з
тим, що вони дають в першу чергу можливість вести публічний
полілог оперативно висловлювати свою думку, виражати власні
погляди на події та ситуації, створювати свій віртуальний імідж,
розміщувати для обговорення статті та публікації. В умовах
популяризації соціальних мереж, мова спілкування в середині
них змінюється: вона стає спонтанною, стислою та креативною.
Відносно нове комунікативне середовище соцмереж генерувало
нові способи комунікації. [1]
Відомі на весь світ бренди перейшли з традиційних медіа
платформ й обрали саме такі мережі, як Instagram, Facebook,
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YouTube. Їх цільова аудиторія вже знає, як працює інтернет.
Тема свідомого споживання – це важливе питання сьогодення,
адже стосується кожного. Не правильне сортування сміття,
використання пластика, потрапляння відходів до водосховищ,
вбивство тварин для створення модної одежі, можуть призвести
до фатальних наслідків. Щоб запобігти цього й долучити більше
однодумців, які будуть змінювати свої звички на користь природи,
варто використовувати саме онлайн медіа. Оскільки, більшість
людей з ранку не дивляться новини, а читають їх в онлайн режимі.
З’явились лідери думок, які впливають більше ніж телебачення.
Досить підписатись на будь-який онлайн журнал і першим знати,
яку увагу приділяють до свідомого споживання. Щоб зрозуміти,
яка онлайн платформа буде найбільш дієвою, потрібно дізнатись,
яка цільова аудиторія вас цікавить більше за все. Це перше, про
що потрібно думати.[2]
Від цього залежить наш результат. Звичайно, точно
відзначити ЦА ми не в силах. Але обов’язково розуміємо, що є
люди, які вже свідомо відносяться до того, чим вони займаються.
Зараз, наша місія залучити саме молоде покоління. Від наших
дій зараз, залежить майбутнє. Ми можемо змінити їх ставлення.
Тема популярна, що нею цікавиться кожен другий у світі. На
різноманітних платформах, інформація буде діяти однаково, але
сприйняття нею людей може відрізнятись. Для свого дослідження
я обрала саме соціальну мережу – Instagram. По – перше, це та
платформа, якою користується молодь. По – друге, алгоритм
мережі, працює таким чином, що можна легко цільову аудиторію
по зацікавленням.
Для того, щоб вплив був досить дієвим, потрібно зрозуміти,
яким чином це краще зробити. Кожна людина шукає інформацію
різноманітними способами. Важливо створити продукт, за
допомогою якого, можна угодити усім. Це означає, що створити
картинку вже не досить. Більшість починає «копати» глибше, ніж
просто дивитись фото. Іноді, люди мають «відчути» інформацію,
а для цього потрібно написати текст. У якому зібрати дослідницькі дані, знайти факти, які і так усім відомо, але нагадувати про
них – важливо.[3]
Один із способів компаній, це допомагати задовольнити
потреби споживачів та ініціативи щодо захисту навколишнього
середовища - пропонуючи екологічну чи екологічну продукцію.
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Такі товари визначаються, як ті, що мінімізують вплив їх
споживання на навколишнє середовище. Маркетологи можуть
мінімізувати вплив на навколишнє середовище, пов›язаний
із споживанням товару чи послуги, шляхом: зміни джерела
матеріалів, моніторингу слідів вуглецю, мінімізації упаковки,
надання варіантів утилізації для утилізації товару (продукту);
розробка варіантів ціноутворення, що дозволяють застосовувати
різні структури ціноутворення, засновані на екологічних
компенсаціях (цінах);
використання децентралізованого /
місцевого виробництва та стійких каналів розподілу (місце);
та використання меншої кількості друкованих матеріалів та
маркування продуктів з інформацією про вплив продуктів на
навколишнє середовище. Тема свідомого споживання наразі
охоплює увесь світ й починає розповсюджуватись через ЗМІ
або лідерів думок. Не усім зрозуміло для чого та яка мета. Дехто
думаю, що ми і так добре живемо, тому звертати увагу на це – не
має сенсу.[4]
Аудиторію потрібно підготувати. Вони мають зрозуміти, що
тема, яку ми зараз будемо обговорювати не є типовою для них.
Зрозуміло, що меншість людей шукають відомості про екологію
у соціальних мережах.
Алгоритм дій щодо розміщення інформації про свідоме
споживання може бути різним. Я спробую описати найбільш
вдалий й який я застосовую у своїй роботі. Щоб результат був
хороший:
1) Потрібно «прогрівати», тобто підготувати її до важливої
теми.
2) Створити анонс. Це та стадія, коли ми маємо розповісти,
чому це актуально. Показати картинки з забрудненим
навколишнім середовищем. Чудово спрацюють реальні знімки,
де є тварини, які страждають через забруднення.
3) У соціальних мережах, активно реагують на відео. Коли
інформація подається у незвичайний спосіб. Усім подобається
дивитись на яскраві картинки, які рухаються. Нам цікавіше розглядати гарні переходи, а коли ще й на фоні лунає музика, вона
може створити потрібну атмосферу.
4) Пункт, про який не можна забувати – це статистика.
Найкраще впливають реальні факти.
5) І останнє, що добре спрацює – це альтернатива. Людям
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потрібно обов’язково вказати на вихід з ситуації. Так, не все так
просто, але у наших руках є можливість усе змінити.
Головне, використовувати все послідовно та розробити
певний алгоритм дій. Кожен з цих пунктів, можна вдало
адаптувати під усі соціальні мережі. Звичайно, що перед цим ми
активно почнемо розбирати нашу аудиторію та яка інформація
більше притаманна.
Отже, рух свідомого споживання буд актуальний для усіх на
планеті завжди. А роль онлайн медіа у просуванні – надзвичайно
важлива. Це популярна платформа, яка є зручною у своєму використанн
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ЗАСТОСУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ЖАНРОВИХ СЮЖЕТІВ
У СТОРІТЕЛЛІНГУ: ПРИКЛАДИ СВІТОВИХ
РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ
Анотація – робота присвячена розгляду застосування 36
драматичних сюжетів за Жоржем Польті в рекламній діяльності.
У роботі розглянуто та проаналізовано приклади застосування
ключових жанрових сюжетів в рекламних кампаніях відомих
брендів. З’ясовано, як жанри сюжетів світових рекламних
кампаній впливають на споживачів.
Ключові слова – драматична ситуація, жанровий сюжет,
рекламна діяльність, рекламна кампанія, споживач, сторітеллінг.
Кожну людину у своєму житті чіпляв якийсь фільм чи серіал,
а також рекламний ролик. Вдало підібрані актори, якісний
звук, професійний монтаж, якісно висвітлена тема, влучний час
перегляду, або ж просто так зорі на небі зійшлися. 21 століття
характеризується широким набором технологій у кіноіндустрії.
Та ніякі спецефекти не врятують, якщо сюжет нецікавий, нудний
і не може зачепити.
Насправді, в основі кожного драматичного твору обов’язково
лежать ситуації з відомої теорії «Тридцять шість драматичних
ситуацій», викладеної французьким театральним критиком
Жоржем Польті в однойменній книзі 1895 року. Він зазначав,
що можна виділити базові ситуації, на яких побудовані всі
драматичні твори.
В одному творі можлива наявність кількох ситуацій із
пропонованих Польті. Вони однаково застосовні як до вистав,
п’єс, романів, так і фільмів чи відеоігор і, звісно, реклами
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[1]. До 36 драматичних ситуації за Ж. Польті належать:
«благання», «порятунок», «помста за злочин», «переслідування»,
«відважна спроба», «викрадення», «досягнення», «ненависть
між близькими», «самопожертва заради близьких», «злочинне
кохання» та ін.
Рецензуючи книгу Польті, письменник і нарком освіти
СРСР Анатолій Лунчарський зазначав, що праця Жоржа Польті
заслуговує уваги і може бути корисною, проте в ній деякі
ситуації є лише варіантами інших, тому автор перебільшує,
говорячи, що віднайшов усі основні [3]. Жорж Польті спочатку
сказав, що існує «рівно 36 драматичних ситуацій...і в цьому у нас
є всі смаки існування», пізніше він визнав, що може бути більше
або менше, ніж це (все залежить від ваших критеріїв поділу).
Також театральний критик зазначив, що вони узгоджуються з 36
основними емоціями (хоча він їх не перераховував і за це був
підданий критиці) [5].
Кожен сюжет розрахований на свою цільову аудиторію і
чіпляє по-своєму. Переглядаючи картину, мало хто поставить
собі запитання: «А як же пишеться сценарій?», «До кого прийшла
така ідея?» Насправді, рідко коли хтось задумується над такими
питаннями. Хіба що проводячи аналіз після перегляду, та й
те буває не часто. А дарма. Ця справа є дуже цікавою як для
пересічного глядача, так і для професіонала. І часто від вдалого
відео маємо відчуття на кшталт: «Як же влучно і життєво сценарист вгадав!»
У рекламній індустрії часто використовується сторітеллінг.
Його мета – змусити глядача поринути у світ, показаний в ролику, пережити ті самі почуття, що й головний герой, заглибитися у
проблему і разом з ним вирішити її. Завжди це вирішення полягає
у використанні товару чи послуги, що рекламується.
Завдяки грамотно підібраному сюжету фахівці створюють
відповідну атмосферу для здійснення покупок споживачами або
більш тривалого перебування відвідувачів у торгових центрах,
магазинах, кафе і будь-яких інших точках продажів товарів і
послуг.
Наразі, безліч рекламних кампаній «виграють» завдяки
вдалому сторітеллінгу. Та й взагалі, без сторітеллінгу реклама часто не цікава споживачу, а тому й недієва. Тобто товар «не живе
нормальним життям» - він взагалі не живе у світі споживача,
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адже він не помічає його існування. Оскільки 36 драматичних
сюжетів засновані на 36 емоціях, то можна сказати, що той
чинник, який на нас впливає в рекламі – це емоційні тригери. Чим
емоційніший ролик, тим краще він запам’ятається споживачу. І
внаслідок цього придбає рекламований товар чи скористається
пропонованою послугою.
Пропоную для наочності розглянути конкретні приклади.
Історія від IKEA.
Їхня реклама – це ролик, де звичайний розкладний
стілець змінює життя дідуся на краще, допомагаючи зручно
подорожувати за його допомоги [6]. На мою думку, тут можна
об’єднати такі жанри сюжетів по Ж. Польті як «досягнення» і
«порятунок». Ключовими елементами виступатимуть - прохач
(або нещасний): дідусь, який зіткнувся з проблемою; противник
(так званий переслідувач): нестача місця і, як наслідок, часто
самотність; суддя (або рятівник): розкладний стілець від IKEA,
який вирішує проблему.
Історія від Gillette.
Рекламний ролик «Handle With Care», створений компанією
Gillette, отримав золото на премії «Канські Леви» 2017 року. Тоді
ж був визнаний одним з найбільш емоційних рекламних роликів
за останні п›ять років. Тут ми бачимо сина, який допомагає
своєму літньому батькові доглядати за собою. Для комфорту
тата він купує багатофункціональну бритву Gillette, якою легко
голити інших людей. [7; 2]. Я вважаю, що ця історія взяла за
основу жанр порятунок, де ключові елементи - нещасний: тато
похилого віку; переслідувач: вік та ускладнення руху; рятівник:
бритва, якою голить син тата.
Історія від Mastercard.
Mastercard представив рекламу [8], в якій, на мою думку, за
основу взято такий жанр як «відважна спроба». Ідеєю відео стала
ситуація, коли донька пригостила свою маму соком, та дитяча
необережність стала на заваді – вона не змогла донести повний
стакан: половина вмісту виллялась. На щастя, мама дівчинки
скористалась допомогою Mastercard і замовила спеціальну
кришечку, швидко вирішивши виниклу проблему. Ключові
елементи тут - сміливець: дівчинка; спроба: принести стакан соку,
не проливши його; противник: незручність склянки, яка не має
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кришечки. Одразу ж реклама показує і перемогу над противником
– придбати те, що потрібно для вирішення проблеми, оплативши
карткою Mastercard. Чудовий хід!
Згадані рекламні ролики, здавалося б, не мають нічого
незвичайного: але до персонажів відчуваємо таку емпатію, що
неможливо стримати емоції. Ніякого негативу. Чуйні сюжети,
покладені в основу, на психологічному рівні впливають на
нас і змушують закрити очі на те, що ми тільки що дивилися
комерційний продукт, який якісно виконав свою функцію.
Знання про основні типи сюжетів, на яких будувалася
переважна більшість світових літературних шедеврів, позбавляє
від багатьох проблем. Часто буває, що в автора вже є якісь
намітки на сюжет, але він не може скласти їх в єдине ціле,
вибрати правильний ґрунт для конфлікту, який дозволив б
розкритися всім його задумам. Класифікація Жоржа Польті 36
драматичних сюжетів дозволяє зробити це без зайвих зусиль:
із запропонованих варіантів обрати найбільш підходящий, який
і стане основним конфліктом для нового роману. Але в той же
час, це аж ніяк не означає, що письменник повинен беззаперечно
дотримуватися тих елементів ситуацій, які озвучує французький
літературознавець. Навпаки, чим більше автор привнесе свого,
тим менше сліду залишиться від того «шаблону», і цікавішою/
унікальнішою буде робота. Класифікація Польті - один із безлічі
інструментів, наданих сучасному автору. Питання лише в тому,
як сам автор зможе ними скористатися [4]. А використання такого
інструменту як сторітелілнг із певною жанровою специфікацією
у рекламі позитивно впливає на продажі. Адже споживач завжди
себе ставить на місце героя, і якщо висвітлена у ролику проблема
йому виявиться близькою, то він обов’язково скористається
рекламованим товаром.
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ЦЕНЗУРА ІНТЕРНЕТУ ЯК ПОРУШЕННЯ
ПРИРОДНОГО ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ
Насьогодніщній день головна задача влади кожної
демократичної держави полягає в тому, щоб сприяти свободі
вираження думок і свободи преси за допомогою інформаційномоніторингової діяльності в якості центрального елемента
побудови сильної демократії, заохочення громадянської участі
і верховенства права, а також заохочення розвитку людського
потенціалу і безпеки. Незалежність і плюралізм засобів масової
інформації, визнання, що принцип свободи вираження думок
повинен застосовуватися не тільки до традиційних засобів масової
інформації, а й до Інтернету [art 19,4]. Надаючи безпрецедентний
обсяг ресурсів для інформації та знань, Інтернет відкриває нові
можливості для самовираження та участі і володіє величезним
потенціалом для розвитку з дотриманням заходів національної
безпеки держав та інтренет користувачів.
Беззаперечно, свобода вираження поглядів - це не просто
побічний продукт технічних змін; вона повинна бути захищена
правовими і нормативними заходами, які врівноважують різні
потенційно конфліктуючі цінності та інтереси в надзвичайно
складній глобальній варіації вибору. Нові засоби комунікації
змінили інформаційний простір, кинули виклик класичним
теоріям свободи вираження поглядів, що тривалий час лежали в
основі традиційних підходів до розуміння її сутності, гарантій і
механізмів захисту [3]. Забезпеченість і захищеність свободи слова в глобальній мережі сьогодні, на жаль, є примарною. Останні
світові тенденції розвитку «віртуальної» свободи слова вказують
на наявність для неї подвійної загрози – як з боку держав, які
почали замислюватися над необхідністю встановлення правового
регулювання і контролю за кіберпростором (деякі країни,
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наприклад, Китай, такий контроль встановили), так і з боку
приватних структур – компаній-провайдерів, які, переслідуючи
власні політичні, комерційні та інші інтереси, можуть обмежувати
свободу слова. Основними напрямками порушення свободи слова
в Internet, до яких вдаються держави та приватні компанії, діючи
як самостійно, так і у співробітництві є: встановлення перешкод
щодо вільного доступу до Internet (інфраструктурні та економічні
бар’єри, контроль за доступом до Internet з боку державних та
приватних структур тощо); обмеження контенту (технічна
фільтрація інформації, блокування інформації яка є «небажаною»,
блокування роботи сайтів, що її поширюють; внутрішня
цензура, вибірковість інформації під час її оприлюднення тощо);
порушення прав користувачів (спостереження і збір інформації
про користувачів та їхню активність у мережі тощо).
Захист свободи слова в Інтернеті ускладнюється тим, що
у більшості випадків користувачі не здогадуються про факт
застосування до них цензури й порушення їхнього права на
вільне вираження поглядів і доступу до інформації. Однак
цензура розширюється й активізується. Про це свідчить зокрема
та обставина, що, наприклад, російська влада кожного року
збільшує фінансування заходів провайдерам, спрямованих на
створення й розвиток технічних і програмних засобів контролю й
фільтрування інформації. Зазвичай, тактика бою змінюється, тож
репрессії, більш показово як в російській секції інтернету, стали
менш масовими, але жорсткішими та точечними. Стандартно під
впливом та погрозою таких атак є активні критики діючої влади,
опозиція, бізнес, публічні особи, активісти, сексуальні або інші
спільноти, IT підприємці і т.д.
У першому десятилітті XXI століття з›явилася нова тенденція
в обмеженні контенту: цього разу-з політичних міркувань урядів
різних країн. Одним з найбільш яскравих прикладів подібної
фільтрації є проект « Золотий щит», реалізований в Китаї. Його
неофіційна назва « Великий китайський файрвол « - точно
відображає суть системи. Китайська влада штучно обмежує
своїм громадянам доступ до неугодного з політичної точки
зору контенту. «Золотий щит» є ефективною системою, з якою
доводиться рахуватися навіть найбільшим інтернет-гравцям.
Варт відзначити, що при населенні понад 1 млрд. людина, Китай
є найчисленнішою « інтернет-країною».
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Популярний проект-Вікіпедія-піддається в Китаї блокуванню
постійно, починаючи з 2004 року. Перше блокування було пов’язане з описом подій на площі Тяньаньмень: студентські хвилювання в 1989 році закінчилися застосуванням сили, в результаті
чого загинули сотні протестувальників. Ці події вважаються одними з найбільш кровопролитних в історії Китаю, тому поширення будь-якої інформації про них є небажаною з політичної
точкизору.
Однак фактично, Китай є диктаторською машиною, що
цього не заперечує, підтвердивши це не підписанням багатьох
міжнародних договорів у сфері прав людини, хоча його
слав’янскький побратим на папері є демократичною державою
з наявністю ратифікованих конвенцій, за порушення яких мала б
наставати політична відповідальність.
Російський інтернет свого часу уникнув подібної долі зі
зрозумілих причин — в кінці 90-х і початку 2000-х в Росії було
просто нікому бажати ізоляції Рунета, і до 1 листопада 2012 року
він розвивався досить вільно і швидко. Але так сталося, що курс
влади змінився.
Тож так вийшло, що влада зіткнулася з серйозною проблемою
— Інтернет в Росії вже високо розвинений. Їм потрібно було,
по-перше, якось створити інструменти тиску на провайдерів,
а по-друге, обґрунтувати контроль над інтернетом перед
користувачами. Для першого завдання вони внесли поправки в
закони і створили спеціальне відомство, давши йому регуляторні
функції (Роскомнадзор), для другого стали використовувати риторику безпеки і захисту дітей.
Поворот до цензури стався в 2012 році. Основна частина
населення прийняла аргументи влади про «захист дітей і безпеку»,
а ті, хто чинив опір ініціативі, не отримали достатньої громадської
підтримки. У той рік якраз і з›явився «Роскомнадзор», а трохи
раніше, в липні, був прийнятий законопроект № 89417-6, який
відкрив шлях для цензури.
Дослідники вводять дві форми контролю: централізований
і децентралізований контроль. Під першим видом розуміються
ситуації, в які потрапили Китай і Іран — влада цих країн спочатку
взяли під контроль Інтернет і встановили жорстку фільтрацію
контенту, що «полегшило» їм контроль над громадянами [5].
У Росії та інших країнах (США, Британія) було зовсім
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навпаки — інтернет розвивався сам по собі, держава майже
не контролювала провайдерів, операторів і користувачів, і
вже тим більше не було мови про те, щоб блокувати сайти
ЗМІ, активістів і політиків. Його відрізняє наявність великої
кількості акторів з різною мотивацією. Тож влада просто трохи
змінила законодавство, зобов›язала провайдерів встановити
своє обладнання і створили легітимний, що бореться проти
екстремізму орган — «Роскомнадзор».
На даний момент, без величезних витрат Роскомнадзор
заблокував 324 695 IP, 132 798 доменів і 39 підмереж. Цей приклад
є безпрецедентним. Вчені з Censored Planet всерйоз побоюються
що російську практику «занурення в цензуру» можуть взяти на
озброєння авторитарні режими, які ще не додумалися до такого,
але були б не проти фільтрувати потік вільної інформації в
Інтернеті.
У Росії заклики до контролю інтернет-простору стали
активніше звучати в 2014 році у зв›язку з революційними
подіями на Україні. Одним з перших подібну заяву зробив
сенатор Ради Федерації Максим Кавджарадзе: «Нам треба подумати над тим, щоб створити свою власну внутрішньоросійську
інформаційну систему, щоб піти з-під крила США, інакше будуть
продовжуватися виток інформації».
У вересні 2014 року був прийнятий закон про «заборону
зберігання персональних даних росіян за кордоном». Ця
ініціатива є однією з найгучніших за останній час, так як вона
безпосередньо впливає на абсолютну більшість зарубіжних ITкомпаній, що працюють в Росії. Будувати власні дата-центри
для обробки даних, одержуваних в процесі роботи сервісу,
дуже дорого і економічно неефективно. Фахівці неодноразово
висловлювалися про те, що подібний закон стане одним із засобів
боротьби з «некомфортними» проектами. Закон повинен був
вступити в силу з 1 січня 2015 року, але пізніше вступ його в дію
було відкладено на невизначений термін.
У 2014 році набув чинності «закон Лугового», названий
«законом про політичну цензуру». Він дозволив без суду і
попередження блокувати доступ до сайтів, де публікувалися
повідомлення про протести і репортажі про них. До речі,
приблизно в цей же час припинилися масові політично мотивовані
DDoS-атаки. З тих такі інструменти використовують регулярно
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для боротьби з «несанкціонованими» акціями. Наприклад, так
прокурори намагалися вичистити з інтернету повідомлення про
марші «за федералізацію», де практично всі великі акції протесту
супроводжувалися вимогами влади видалити повідомлення про
них.
Фокус уваги змістився після того, як користувачі успішно
навчилися обходити блокування за допомогою найпростіших
анонімайзерів, а великі міжнародні сервіси відмовилися виконувати явно політично мотивовані вимоги російської влади про
видалення контенту. Між іншим, Росія регулярно займає одне з
лідируючих положень за кількістю таких запитів в Transparency
reports найбільших сервісів. Наприклад, до Червня 2017 року
російська влада встигла направити 14 133 запити в Google, 1213
запитів в Twitter і 195 запитів в Facebook [1].
Очевидно, що політики перестали ставитися до Інтернету як
до джерела розваг. Рунет сьогодні-один з головних інструментів
роботи з населенням. Мабуть, саме в 2014 році мережа стала
головним конкурентом телемовлення, раніше про зіставлення
аудиторій говорити не доводилося. Безсумнівно, варто враховувати
можливі наслідки для суспільства у разі закриття доступу до
іноземних засобів масової інформації та інформаційних ресурсів
за китайським прикладом. Якщо китайське суспільство, по суті,
так і не встигло звикнути до відкритого доступу до інформації (з
моменту введення цензури в Китаї пройшло вже більше 17 років),
то багато росіян починають свій день з огляду як вітчизняних
джерел інформації, так і перегляду зарубіжних новин-нехай
вони і переказані тими ж вітчизняними ЗМІ. Крім того, на даний
момент суспільство ще не готове до появи контролю: будь-яке
втручання держави в справи мережі сприймається дуже гостро
навіть тими, хто використовує Інтернет для розваги.
Таким чином, сила політичного ладу і самої країни
визначається свободою дій його громадян-Інтернет якнайкраще
сприяє цим досягненням. Повтор китайського досвіду можливий
лише в тому випадку, якщо вдасться переконати населення
в необхідності цього кроку. Ввести примусову заборону на
використання зарубіжних ресурсів законодавчо можливо, але
реакція населення на подібну ініціативу непередбачувана.
Неприпустимо повторення радянського досвіду з тотальною
цензурою: в такому випадку побудова демократичної моделі
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суспільства, курс на яку був узятий після розпаду СРСР, може
бути визнаний потерпілим невдача. В умовах молодої держави
(новітня історія Росії) подібний крок небажаний. Створення
сприятливої інформаційної сфери як у політичному, так і
соціальному плані може бути досягнуто за допомогою інших
інструментів.
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕМАТИКИ В
СУЧАСНИХ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ
INSTAGRAM- ТА YOUTUBE КАНАЛАХ.
Авіаційна галузь від часів свого становлення почала
зацікавлювати велику кількість ентузіастів, науковців, технічних
працівників, військових та інших фахівців. Вона спричинила
своєрідну культурну революцію в світі, адже людство вже давно мріяло підкорити собі повітряний простір. Подальший розвиток поприща галузі сформував так званий «авіаційний бум»,
що мав на меті розповсюджувати досягнення міжнародного
авіабудування. Почали з’являтися перші спеціалізовані газети та
журнали авіаційної тематики, молодь захопилася моделюванням
літальних апаратів (ЛА) та планеризмом. Така тенденція охопила
багато держав, перетворившись на захоплююче хобі.
В наш час авіаційна тематика – друга за популярністю галузь
техніки після автомобільної. Щороку відбуваються масштабні
авіа-космічні салони та спеціалізовані заходи, які активно
висвітлюються інтернаціональними медіа. Сучасні цифрові
технології дають змогу кожному охочому створювати власний
інформаційний та аудіо-візуальний контент. Не дивно, що за
таких умов в мережі також з’являються безліч авіаційних каналів,
що висвітлюють розвиток авіаційної галузі. Деякі з них стають
надзвичайно популярними, охопивши багатотисячну аудиторію.
В зв’язку з цим виникає необхідність проаналізувати особливості
окремих каналів, щоб встановити причину їхнього визнання.
Ми розглянемо найпопулярніші авіаційні Instagram та YouTube
канали, ознайомимось зі специфікою їх функціонування.
В соціальній мережі Instagram найпопулярніші авіаційні
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канали можна поділити за наступними категоріями:
• Канали, які використовують якісні фотографії, але
мінімум інформаційного наповнення: Instagramaviation (849 тис.
підписників), Air_force_military (140 тис. підписників), Airforcephotos (88,3 тис. підписників), Military_aerospace (60 тис. підписників);
• Інтерактивні канали, які спонукають підписників
вгадувати моделі літаків зображені на світлинах: Flying.knights
(83,4 тис. підписників), Aereimilitariorg (66,7 тис. підписників);
• Професійні канали, які створювались для пілотів,
висвітлюють їх діяльність: Aviationdaily (790 тис. підписників),
Aviationeverywhere (399 тис. підписників);
• Канали, які доповнюють фотографії інформаційними
текстами: Military_hunter (190 тис. підписників);
• Канали, котрі спеціалізуються на історії авіації та цікавих
фактах: Cessnateur (76,8 тис. підписників), WW2aviationhistory
(41,5 тис. підписників), Historical_avia_arc (15,5 тис. підписників).
Як бачимо з наведених прикладів, авіаційна тематика в Instagram користується великим попитом. Серед представлених
каналів є чіткий розподіл на цивільну та військову авіацію,
причому більшість спрямовані саме на останню. Таку
закономірність можна пояснити візуальною привабливістю
форм військових літаків, які суттєво відрізняються від класичних
повітряних суден.
Оскільки Instagram глибоко візуалізована соціальна мережа,
то канали, які використовують привабливі світлини мають більше
підписників, аніж ті, котрі опираються на інформативність
текстів. Варто зазначити, що основна аудиторія цієї платформи
– молодь. Дослідження 2020 року опубліковані міжнародним
агентством цифрового маркетингу Omnicore показали, що 72%
світової молоді використовують Instagram. 30% аудиторії – люди
віком від 18 до 24 років, 35% – від 25 до 34 років [2]. З цього
можна зробити припущення, що молодь не охоча до читання текстів, вона потребує максимально спрощеної інформації – тієї, яка
сприймається зорово.
Але на теренах платформи можна знайти спеціальні канали, що
висвітлюють авіаційну історію, науку та техніку, повідомляють
про особливості певних ЛА. Одним з таких каналів є Cessnateur
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(76,8 тис. підписників). Він створений американським пілотом-аматором Джейсоном Макдауелом. І хоча якість світлин на його
каналі не завжди відповідає нормам якості Instagram-аудиторії,
втім інформативне наповнення, порівняно з аналогічними
каналами здійснено на високому рівні (див. Додаток А). Роботи Макдауела зосереджені на тих користувачах, які шукають
цікавинок авіаційного світу, а не для тих, хто прагне хайпового
зображення.
Instagram-середовище стало іміджевим для просування в
ньому мистецтва. Про цей феномен арт-менеджерка сайту «Gallery 101» Марта Троцюк пише наступне: «Пізнавати сучасне
мистецтво можна по-різному: фільми, гуртки, навчальні програми, книги, мистецькі прогулянки Art Walk і, звичайно, соціальні мережі» [1]. Таким чином чимало художників та вебдизайнерів використовують соціальну мережу для просування
власних картин, малюнків, скульптур тощо. Окремі митці обрали
для себе зображення авіації основою діяльності. Польський
художник Марк Постлетвейт (канал markpostlethwaite) малює
повітряні баталії Другої світової війни. Він використовує Instagram у якості онлайн-галереї, де можна розмістити свої роботи
та знайти потенційного покупця. На його каналі представлено
48 високоякісних картин, а колекція регулярно оновлюється.
Творіння фінського митця Петрі Кауппі (petelius72), тематично
схожі з Постлетвейтовими, але перший використовує програми Adobe Photoshop та Lightroom для продукування унікальних
зображень. Кауппі – професійний веб дизайнер, який створює
малюнки, компонуючи їх з двох-п’яти окремих світлин. Щоб
краще ознайомитись з творчістю митців-авіаторів, пропонуємо
порівняти їх роботи (див. Додаток Б).
На просторах всесвітньовідомого відеохостингу YouTube авіаційна тематика збирає навіть більше шанувальників,
порівняно з Instagram-каналами. Таку тенденцію можна пояснити більшою популярністю YouTube в мережі. Статистичні дані
компанії Alexa Internet доводять, що за загальною відвідуваністю
сайтів відеохостинг посідає друге місце після Google. Instagram,
зокрема, в цьому ж досліджені лише на тридцятому. Така різниця зумовлена кількістю трафіку, який споживають інтернет користувачі. Якщо на YouTube, в середньому, люди проводять 13
годин на добу, то в Instagram лише 8 [4]. Такі цифри вже давно
не є дивиною для сайтів, котрі займаються дослідженнями веб-
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середовища.
Розглянемо деякі авіаційні YouTube-канали, аби зрозуміти
причину їх успішності. Одразу зазначимо, що Україна може похизуватися лише одним таким каналом. Його створив Володимир
Васильєв – український пілот, який спеціалізується на трансатлантичних перельотах. Канал називається «Нотатки пілота»
(143 тис. підписників) і він оглядає різноманітні бізнес-джети, їх
льотні якості, комфортабельність, демонструє в дії тощо. Серед
користувачів платформи YouTube канал нашого співвітчизника
користується неабиякою популярністю, адже мало хто пропонує
погляд на «аристократичну» авіацію.
Єдиним недоліком можна вважати те, що аудіоконтент
подається російською мовою, бо в Інтернет-просторі бракує
національного аудіовізуального продукту. Втім слід пишатися
тим, що такі люди взагалі є і демонструють нам свої досягнення.
Канал Васильєва можна вважати унікальним хоча б тому, що на
сьогодні в українському веб-середовищі йому немає аналогів.
Його відео збирають від 200 до 650 тисяч переглядів.
Серед російських каналів варто відзначити «Авиасмотр»
(228 тис. підписників) та «Skyships» (217 тис. підписників).
Обидва канали розглядають літаки, їх історію та льотно-технічні
характеристики (ЛТХ), розповідають про вилив на міжнаціональне авіабудування. На відміну від більшості Instagram продукції,
вони виконують не лише розважальну, але й науково-пізнавальну
функції. Хоча представлені канали дуже схожі між собою, втім
їх спеціалізацію можна умовно поділити. «Авиасмотр» віддає
перевагу військовим літакам, тоді як «Skyships», в основному,
виготовляє відео про легку та цивільну авіацію, частково, про
космонавтику. Кількість переглядів під відеоматеріалами на
цих каналах варіюється в середньому від 400 до 800 тисяч. Але
існує одна цікава тенденція: всесвітньовідомі та військові літаки
набирають більше переглядів, аніж усі інші. Ось так, наприклад,
відео «Авиасмотра» про американські (Northrop Grumman B-2
Spirit, SR-71 Blackbird) та російські (Ту-160 «Білий лебідь», Су47 «Беркут») військові літаки набрали від 1,4 до 2,9 мільйонів
переглядів. «Skyships» може похизуватися своїми результатами:
цивільні літаки (Іл-96-400М, Boeing 777 та Ту-144) мають від 1,3 до
1,7 мільйонів переглядів. Наведені приклади показують реальний
попит на авіаційну тематику серед глядачів пострадянського
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простору.
Міжнародні YouTube-канали авіаційної тематики користуються не меншою популярністю, аніж російськомовні. У більшості випадків вони, навпаки, затребуваніші. Цю тезу можна
з легкістю довести, розглядаючи канал «Aviation World» (206
тис. підписників) та авторський YouTube-влог «Sam Chui» (2,09
мільйонів підписників). Перший – описує життя пілотів та те, якими
літаками їм доводиться керувати, розповідає про цікаві історії,
що з ними трапляються. Більшість відеоматеріалів мають від 100
до 500 тисяч переглядів, але зустрічаються й такі, що набирають
від 3 до 6 мільйонів переглядів. Як бачимо, тенденція аналогічна
з російською, але за кордоном темою авіації цікавиться більше
людей. Другий – слід сприймати як винятковий. Це авторський
влог китайського тревел-журналіста Сема Чуя, він охоплює
тематику авіаційних подорожей. Концепція каналу полягає в
наступному: Сем Чуй мандрує в цивільних літаках першим або
бізнес класами, розповідає про комфортабельні умови своїх
подорожей, консультує з питань авіапасажирських перевезень
тощо. Його також можна назвати авіаційним журналістом,
адже свою професійну діяльність він пов’язав лише з авіацією.
Серед робіт періодично з’являються відео з авіаційних заводів
та інтернаціональних авіапідприємств. Сем Чуй на офіційному
сайті повідомляє про себе наступне: «Я провів у повітрі одні з
найщасливіших часів свого життя. Це саме те безцінне відчуття
перебування над хмарами, романтика та допитливість від
польотів, які розвивали мою пристрасть до авіації та подорожей»
[3]. Майже кожне відео на каналі «Sam Chui» набирає більше
мільйона переглядів, бували й такі, котрі набирали від 21 до 49
млн. переглядів. З точки зору інформаційного охоплення – це
найкращий результат в авіаційній тематиці.
Підбиваючи підсумки, зазначимо, що тема авіації досить популярна в Instagram- та YouTube-середовищі. Інформаційно-авіаційні матеріали посіли гідну нішу серед інших галузей техніки
і підкорюють значні аудиторії. Порівняльна характеристика
закордонних проектів доводить, що висвітлення авіації має
попит у світі та користується неабияким інтересом глядача. Втім
українських авіаційних проектів в мережі майже немає, хоча наша
країна досі володіє авіаційною промисловістю. Виникає потреба
у створенні таких інформаційно-пізнавальних каналів авіаційної
тематики, які б задовольнили потреби української аудиторії.
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КОМІКСНА ЖУРНАЛІСТИКА ЯК ПОТУЖНА
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВИСВІТЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ
І ПОЛІТИЧНИХ ПОДІЙ, ЇЇ ФОРМИ, ТА КЛАСИФІКАЦІЯ.
Коміксна або графічна журналістика - це форма журналістики,
яка висвітлює новини або публіцистичні події за допомогою
послідовних малюнків, використовуючи комбінації зі слів і
намальованих зображень. І хоча розповідь історії за допомогою
візуалізації існує вже тисячі років, використання коміксів для
висвітлення реальних подій в світі за допомогою ЗМІ, публікацій
у соціальній мережі та через видавців (в форматі графічного
роману) на даний момент перебуває в найпопулярнішій стадії
за всю історію коміксної журналістики. Одним з найвлучніших
визначень коміксу надає Френо-Дерюєль як «сучасну форму
образного оповідання, твір з послідовних малюнків, який
супроводжується текстом або без нього і доповнений власними
жанровими ознаками». [7]
Графічна журналістика – це експериментальна форма
візуального оповідання, що поєднує мистецтво комікса з
журналістськими процесами. На нашу думку, це дієвий спосіб
змінити традиційне уявлення аудиторії про форми за допомогою
яких ми ретранслюємо новини, оскільки «для більшості громадян
ЗМІ є найважливішим джерелом інформації про діяльність
органів державної влади, про події та процеси, що відбуваються в
країні та у світі.» [1;115]
Комікси, якими ми бачимо їх зараз, не одразу почали
використовувати в журналістиці, тому що тривалий час їх
сприймали як розвагу чи дитячу літературу. Власне до моменту,
коли ЗМІ визнали їх як нову, серйозну форму подачі матеріалу,
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спливло багато часу. «У коміксів та журналістики досить тривала
історія співіснування – кумедні картинки-історії друкували в
газетах як варіант “преси для неписьменних”. Видавці робили
це для того, щоб максимально розширити свою читацьку
аудиторію, щоб газети купували навіть ті, кому цікаво тільки
розглядати малюнки. Значний період часу вони ішли нарівні
із карикатурами – і зараз карикатурне зображення персонажів
активно використовують в коміксах». [2]
Однак яким чином комікс опинився не просто поряд із
журналістикою, а став чудовою платформою для висвітлення
значущої інформації? «Першоджерела сучасних графічних
коміксів з’явилися під час Громадянської війни в Америці.
Коли у 1861 році розпочалася війна, редактори газет і журналів
вимагали від своїх кореспондентів зображень для матеріалів, які
б наочно ілюстрували протистояння регіонів, які підтримували
рабовласництво, які були проти цього і конфедерацією, яка
складалась з 11 рабовласницьких штатів півдня. На той час
розвиток фотографічної технології був недостатнім щоб
фотографи могли робити знімки. Світлини тих подій існують,
однак зроблені вони вже після битв, тому що камери для якісного
знімку вимагали експозиції від п›яти до 10 хвилин. Тому протягом
війн ХІХ століття найвідомішими у газетах були не фотографії,
а малюнки, які робили ілюстратори відряджені на війну
спеціально для цього. Цей період історії Америки «незважаючи
на злодіяння та великі кровопролиття, породив нову еру
ілюстраторів та політичних сатириків, які використовували свої
таланти або для інформування мас, або для того, щоб поширити
громадську думку». [6] Ця практика продовжувалась і в наступні
роки, оскільки газетам було зручно відправляти своїх кращих
ілюстраторів на лінію фронту.
Доволі відомим прикладом застосування коміксів у реальній
журналістиці є історія ілюстратора американського тижневика
Harper’s Weekly. «Працюючи над тижневиком Harper’s Weekly,
німецько-американський карикатурист Томас Наст почав
створювати серію коміксів, у яких висміював Вільгельма Твіда
- горезвісного нью-йоркського політичного діяча, який очолював
міську організацію Демократичної партії, тоді відому як Таммані
Холл.» [4] Його ім›я стало усталеним виразом для позначення
політичної корупції. І торгову палату, якою керував Твід через
велику корумпованість, і з огляду кількості її членів в народі
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прозвали «Сорок розбійників». В кінцевому рахунку завдяки
політичним карикатурам Томаса Наста політик Твід спочатку
позбувся владного положення, а зрештою і свободи. (додаток
карикатура этого чувака)
Також хорошим прикладом є Джон У. Бенго - один з перших
канадських професійних карикатуристів, який у 1873 році
заснував сатиричний тижневик Grip, що висвітлював політичні
та суспільні теми. Комікси Бенго висміювали прем›єр-міністра
Джона Макдональда і виокремлювали таке питання, як скандал на
Тихоокеанській залізниці. Пізніше американський комуністичний
журнал The New Masses, просунув ідею репортажних коміксів,
посилаючи своїх художників висвітлювати страйки та протести.
Хоча ці художники як і раніше обмежувалися однією сторінкою,
розвивалася традиція створення журналістських коміксів.
Окрім цього, найвідомішими постатями, які закріпили
коміксну журналістику як окрему форму – є Арт Шпігельман
створивши графічний роман «Маус», який розповідав про
життя його батька в концтаборі, і Джо Сакко, який видав
серію репортажних коміксів про Палестину. Саме ця книга
започаткувала сomics journalism.
В свою чергу Девід Відженгтон видавець, журналіст і
засновник різноманітних проектів (серед яких: щорічна ярмарка
преси, коміксів і журналів), міркуючи про новий проект, намагався
провести паралелі між коміксами і журналістикою, тому що
вважав цю форму найкращою для донесення важливої суспільної
інформації. «Як ми можемо зробити так, щоб люди, які, можливо,
не читали фінансовий розділ газет, усвідомлювали нечесну
роль Канади у гірничій галузі в усьому світі?» У коміксі під
назвою «Видобуток», який він створив у співавторстві з іншими
журналістами Віддінгтон так говорить про своє рішення: «на мою
думку це здавалося ідеальною можливістю; додати візуалізацію
до журналістського матеріалу який містить перевірені факти, і
подивитися, що станеться». [5; 11]
Як результат - був створений: репортаж і водночас
розслідування у вигляді графічного роману «Видобуток», який
викривав незаконний видобуток Канадою золота, бакситу, урану
та олії за кордоном - в Індії, Гватемалі та власне і в самій Канаді.
Ці приклади наочно ілюструють важливість і змістовність
використання коміксів для висвітлення ситуації у світі, державі, в
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окремих суспільствах, тощо.
На сьогодні ми маємо безліч різних за типологією коміксів.
Вони різняться за формою, стилем, в якому малюють художники,
сюжетом, жанром, обсягом і висвітлюють безліч гостросоціальних
проблем. Однак потрібно зосередитися на головних типологічних
аспектах, що притаманні журналістським коміксам - на форматі,
в якому вони публікуються чи друкуються та жанрі, в якому
працює журналіст-коміксист. Тому що в залежності від формату
журналісти будуть застосовувати різні жанри для висвітлення
подій: аналітичні, публіцистичні, інформаційні. По-перше,
потрібно виокремити ці твори за форматом.
Monthly – (Щомісячне видання) - Серія коміксів, яка найбільш
поширена на американському ринку. Або антологія - коміксзбірник, що складається з історій різних авторів. Це характерно
для незалежних коміксів.
Стріп (Comic strip) – strip - газетна шпальта. Маленький
комікс, зазвичай не більше однієї сторінки. Такі комікси
найчастіше публікують в газетах і журналах. Це вид серійнного
коміксу, кожен випуск якого має формат однієї газетної шпальти.
GN / Graphic Novel – (Графічна новела) - видається у
графічному варіанті і основою передачі сюжету є малюнок, а не
текст. «За змістом такі твори звернені більше до дорослої аудиторії
і накладають обмеження за віком (англ. adult content – вміст для
дорослих). Видаються у твердій палітурці на якісному папері,
стандарт 46-48 сторінок (бувають розбіжності в бік збільшення).
Також ознакою графічної новели є те, що часто альбом створює
одна людина, або максимум троє: сценарист-автор, художник і
колорист». [3; 31]
BD – La bande dessinee - европейські комікси, які через складну
графіку виходять раз на рік.
Веб-комікс (Webcomics) - безкоштовний або платний комікс,
який публікується в інтернеті. Зазвичай його розміщують як
цільний матеріал або як ілюстрацію до матеріалу. Найвідоміші
платформи з веб-коміксами - це американські - The Nib,
Symbolia (Symbolia проіснувала два роки, з 2012 по 2014 рік.
Однак за цей короткий період встигла певною мірою змінити
спосіб мислення людей про те, якою може і повинна бути
журналістика) - ці щоденні онлайн-видання коміксів, присвячені
політичним карикатурам і замальовкам. Французький журнал,
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який видається і у друкованому вигляді, і в інтернеті - La Revue
Dessinée. Міжнародна платформа - Cartoon Movement, яка
заснована у Нідерландах та просуває політичні комікси, також
активно підтримує права преси на свободу; Graphic Journalism особистий проект журналіста лівансько-швейцарського коміксу
Девіда Чаппатта – це твори про життя людей, які перебували
чи перебувають під страхом смерті в гарячих точках чи країнах
сходу; The Guardian – використовує карикатури і є щоденною
британською газетою, друкується як онлайн так і у паперовому
вигляді; Drawing the Times – голандська платформа «розглядаює
особливості зміни клімату, захист прав людей, зосереджуються
на фемінізмі, історії арабського світу» [9]
По-друге, комікси в системі ЗМІ як і в звичній журналістиці
поділяються за жанрами. Журналісти-художники працюють
у різноманітних жанрах: репортажі або історії про подорожі
(інакше тревологи), портретні комікси, комікси оповідання,
розслідування, які дозволяють аудиторії заглибитись у події.
Репортажні комікси, (тревологи) часто бувають
автобіографічними і також іноді в цьому стилі створюються
комікси, які використовують прийоми так званої «Гонзожурналістики». В цьому випадку репортер виступає як
безпосередній учасник подій і завдяки чому доносить основний
їх сенс. Головною рисою комікс-репортажу є те, що він говорить
про суспільні проблеми чи звичайні ситуації доволі динамічно.
Найкращим в жанрі тревологів був Гарві Пекар, який створив
серію коміксів «Американська краса» використавши історії
з повсякдення людей та побуту. Ці твори були на кшталт
щоденника - зображали іноземні краєвиди, через які автор чудово
ілюстрував культурний світ. Також автор намагався передавати
факти та розібрати стереотипи, що виникали під час подорожі до
іншої країни. Метт Борс в свою чергу публікував сторінки зі своєї
подорожі до Афганістана і застосовував більш документальний
підхід на відміну від Гарві, тому і зосередився на чітких фактах
навколо нього. Окрім цього визначним прикладом репортажного
коміксу є Сарах Гліденн із своєю роботою «Як зрозуміти Ізраїль
за 60 днів».
За допомогою портретних коміксів зазвичай подають фактаж
подій. Журналісти-коміксисти створюють комікс з портретів чи
краще застосувати термін телевізійної журналістики : «балакучі
голови» реальної чи абстрактної людини. Найчастіше такі комікси
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використовують для захисту журналістських джерел, тому що
є можливим намалювати абстрактне обличчя і це допоможе
викрити правду.
Також ці твори створюються задля зосередження уваги
аудиторії на суті коміксу. Джо Сакко у своїй роботі «Палестина»
часто дозволяє портретам різних людей розповідати історії зі
сторінок коміксу. Зосередившись на міміці, читач преглядає
так званий діалог, в який вступають обличчя на малюнку.
Схожі принципи використовують в документальних фільмах,
коли інтерв’юєр ставить питання перебуваючи поза кадром.
Видаляючи інтерв›юера зі сторінки, Сакко намагається провести
ідентифікацію аудиторії з об’єктом, про який розповідає.
Комікси-розслідування складні і вимагають великого обсягу
інформації, фактажу і багатьох місяців підготовки. Окрім того,
що журналісти-коміксисти мають ретельно перевірити всю
інформацію, досить часто від їх роботи вимагають майже
ідентичності навіть у тому, як виглядають герої. Тому якщо в
інших жанрах дозволяється будувати структуру комікса таким
чином, як вважає належним автор, то у коміксі-розслідуванні
завжди має бути чіткий порядок малюнків, реплік, подій.
Відомим коміксом-розслідуванням є «Доповідь Мюлера», що
був створений The Washington Post і книжковим видавництвом
Scribner. Комікс ґрунтується на доповіді спецпрокурора про
розслідування втручання Росії у президентські вибори 2016 року.
Як і на перших етапах становлення коміксів, так і на
сучасному етапі популярними залишаються не великі комікси,
карикатури, газетні врізки і замальовки хоча б тому, що вони
не вимагають багато часу на створення і дозволяють швидко
публікувати матеріал. Однак важливо не плутати журналістські
чи публіцистичні матеріали із сатиричними, які не несуть
достовірності і використовуються для висміювання. Зазвичай
ці невеликі твори розміщені у блогах, сайтах чи на сторінках
офіційних видань наприклад: The Washington Post, The New York
Times тощо.
Жанрові особливості коміксів та інших ілюстрацй у будьякій формі поширюються для читачів різного типу і привертають
увагу аудиторії, зберігаючи при цьому журналістську цілісність.
Однак незважаючи на якісну роботу журналістів, які працюють в
цих жанрах, комікси доволі складно сприймаються у системі ЗМІ.
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«Медіа працюють з мінімальними бюджетами та обмеженими
термінами, а виготовлення змістовних, якісних ілюстрацій може
зайняти багато часу та коштує доволі дорого».[8]
Отже, коміксна журналістика сформувалася під впливом
багатьох чинників, графічні комікси набирали різноманітних
типологічних ознак: карикатури, газетні врізки, графічні романи,
репортажні комікси, тижневики з коміксами тощо. Журналісти в
свою чергу чудово опанували ці форми і використовують комікси
для публікацій в різноманітних жанрах: аналітика, новини,
репортажі, подорожні нариси, біографії, наукові статті, історичні
розвідки. Унікальна форма коміксної журналістики є тим
чинником, який робить її хорошою платформою для розповіді
конкретних реальних історій політичних діячів чи подій у
соціумі. Вона покликана зацікавити аудиторію і донести важливі
матеріали так, аби вони були зрозумілі і цікаві кожному. Окрім
цього, ці твори дозволяють захистити анонімні журналістські
джерела.
Головним критерієм створення журналістських коміксів
було і залишається – достовірність фактажу, що і відрізняє їх від
звичайних коміксів, де можуть бути вигадки чи суб’єктивна оцінка
подій. Типологічні аспекти коміксу надають змогу журналістам
викладати матеріал структуровано і забезпечують його краще
сприйняття.
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ВПЛИВ ЗМІ ПІД ЧАС ПЕРЕДВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ
Постановка проблеми : ЗМІ вже давно стали важливою
частиною у суспільстві. Завдяки новинам ми щодня дізнаємося
щось нове, цікаве та потрібне. Але вже давно доведено, що засоби
масової інформації впливають на масову свідомість громадян і
під час політичних кампаній. Вибори президента 2019 року чітко
показали те, що за допомогою телебачення та інтернету
президентом може стати людина, яка не мала жодного відношення
та політики, проте правильно використовувала ЗМІ для показу
себе виборцям з найкращого боку. Тому проблема впливу ЗМІ на
аудиторію під час політичної кампанії має дуже велике значення.
					
Актуальність: Останні
передвиборчі кампанії показали, що ЗМІ мають значний вплив на
думку виборців і під час цьогорічної передвиборчої кампанії
політики будуть також використовувати ЗМІ, як важливий
елемент піару та агітації. 				
Основним
завданням статті є показати вплив засобів масової комунікації на
рішення виборця.				
Виклад
матеріалу дослідження: Президентські і парламентські вибори
2019 року показали та ще раз довели той факт, що ЗМІ мають
дуже великий вплив на виборців і перемога Зеленського та партії
«Слуга Народу» підтверджують той факт.Варто сказати, що
діяльність ЗМІ у виборчому процесі регулюють Закони України
«Про вибори Президента України», «Про вибори народних
депутатів», «Про місцеві вибори», «Про всеукраїнський
референдум», «Про Центральну виборчу комісію». Аналіз цих
законів дає підстави визначити завдання ЗМІ під час виборчого
процесу: – інформування виборців про діяльність організаторів
виборів; – проведення суб’єктами виборчого процесу
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передвиборної агітації; – надання актуальної інформації про
кандидатів, політичні партії, виборчі блоки. На відміну від
завдань ЗМІ та умов їх використання, процес демократизації
виборчого процесу під впливом ЗМІ на законодавчому рівні
належним чином досі не визначено. Одним із принципів, який
покладений в основу ведення передвиборної агітації шляхом
використання ЗМІ, є висвітлення виборчого процесу на засадах
об’єктивності, неупередженості та збалансованості. Однак такий
принцип часто порушується, і це може пояснюватися, по-перше,
нерівними можливостями доступу до ЗМІ різних політичних сил;
по-друге, сприянням окремими телевізійними каналами певним
політичним силам; по-третє, відсутністю незалежних потужних
ЗМІ, що унеможливлює справедливе висвітлення виборчого
процесу. У зв’язку з цим можемо погодитись з І. В. Бойчуком
стосовно того, що фраза «перемагає той, хто володіє інформацією»
трансформувалася у «перемагає той, хто краще нав’язує
інформацію» . Якщо ми говоримо прямою мовою, то виходить
чим більше у тієї чи іншої політичної сили впливу на ЗМІ тим
більший шанс на перемогу. [1: c 549] Дуже гарним прикладом є
купівля Петром Порошенком створення власного інформаційного
каналу «Прямий» у 2017 році, який разом із 5 каналом підтримував
Порошенка під час передвиборчої кампанії і працював проти
Зеленського та інших. Ідентична ситуація була і на телеканалах
починаючи від «1+1» та закінчуючи «СТБ». Але ще далеко до
2019 року телебачення впливало на вибір українців. Як приклад
можемо взяти президентську кампанію 1999 року. На час виборів
Президента України 1999 року інформаційний простір був таким,
що різні ЗМІ у той чи інший спосіб були закріплені за різними
політичними силами. Останні не приховували своїх планів
використати підконтрольний медіа-ресурс, маючи на меті дієвий
вплив на формування громадської думки напередодні й під час
президентських виборів [2, с. 12–13]. Вже в той час кандидати
витрачали шалені кошти на рекламу на телебаченні, бо тоді ще не
існувало інтернету і весь вплив на аудиторію здійснювався на
телебаченні, радіо та газетами. Телеканали практикували ще
безліч прийомів, за допомогою яких висвітлювалася поточна
діяльність кандидатів, їхні політичні погляди, переконання.
Загалом у 1999 році будь-які нерекламні форми подачі інформації
про виборчий процес і його головних суб’єктів не були
врегульовані законодавчо. Це спричинило безліч дій, які вступали
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в суперечності з духом закону про вибори, який намагався
гарантувати усім кандидатам рівність можливостей в донесенні
своєї політичної позиції до виборців. Але формально ці дії не
були кваліфіковані як порушення букви закону. Фактично не було
в цей період і звернень від кандидатів з судовими позовами
стосовно порушення рівності їх можливостей. Пізніше,
спираючись на уроки саме виборів 1999 року, законодавець
максимально врегулював і позарекламні взаємини між
кандидатами і ЗМІ, зокрема – телебаченням. Однією з традиційних
і притаманних виборчому процесу у будь-якій країні форм
репрезентації інформації за посередництва телебачення був
виступ (особисте звернення до виборців суб’єктів проведення
передвиборчої агітації через ЗМІ) [3, с. 34.] . Читаючи усі ці
матеріали можемо впевнено сказати, що 20 років тому ЗМІ були
дуже важливим елементом політичної кампанії і впливали на
рішення виборців. У березні 2005 року Інститутом соціології
НАН України в рамках проекту “Українське суспільство:
моніторинг соціальних змін” було проведено соціологічне
дослідження, в ході якого було з’ясовано, зокрема, і ступінь
впливу ЗМІ на процес прийняття електорального рішення під час
виборів Глави держави у 2004 році. У відповідь на запитання:
“Хто вплинув на ваш остаточний вибір?” (з можливістю обирати
усі відповіді, що підходять), 15,3 % респондентів назвали
телебачення. Для порівняння, радіо фігурувало у 5,1 % відповідей,
газети – 7,8 % . Зазначимо, що навіть медіацентристи визнавали,
що контроль над телебаченням не гарантує перемоги на виборах,
водночас цей засіб інформаційного ресурсу надає значні
можливості для формування змісту кампанії та управління
інформаційними потоками [4, с. 147]. Закони України «Про
вибори народних депутатів» та «Про вибори Президента України»
визначають передвиборну агітацію як здійснення будь-якої
діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не
голосувати за певного кандидата або партію. Задля досягнення
бажаного результату в період передвиборної кампанії
впроваджуються політичні технології, такі як PR, теледебати,
стратагеми,
сірий
соціологічний
піар,
які
широко
використовуються як самими політиками, так і підконтрольними
їм ЗМІ. [5,6]. Зокрема, під час передвиборної кампанії 2019 року
було опубліковано у мережу скандал про корупції в оборонній
промисловості. Ці відеоролики дуже болісно вдарили по рейтингу
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Порошенка і навіть деякі експерти вважають, що це була одна з
причин його розгромного програшу у другому турі Володимиру
Зеленському. 								
Одним із ключовим елементів підтримання політичної партії
на слуху
та для піару під час передвиборчих кампаній
використовують політичну рекламу. Це може бути реклама на
телебаченні, радіо, в інтернеті та інші. З 2018-19 років політичні
партії почали себе рекламувати у соціальних мережах, починаючи
від «facebook» та закінчуючи «instagram». Станом на 2016 рік
половину коштів, які партії отримали в рамках державного
фінансування, вони витратили на рекламу. Із 162, 7 млн., які
загалом витратили партії, на використання ЗМІ було спрямовано
63,4 млн., або 39 %. Для порівняння, на заробітну плату витратили
9,9 млн. або 6 %, а на оренду приміщень – 10,6 млн., або 7 % від
загальної суми. Найбільше коштів на рекламу витратили
«Самопоміч» та «Народний Фронт». На використання ЗМІ ці
політичні сили спрямували кожну другу гривню із Державного
бюджету. «Самопоміч» на рекламу витратила 53 % коштів (22,7 із
42,6 млн.), «Народний Фронт» – 67 % (33,2 із 49,2 млн., витрачених
на статутну діяльність). «Самопоміч» вклала більшість коштів у
розвиток власної газети – на це пішло 17,6 млн. «Народний
Фронт» спрямував 25,5 млн. на рекламу по телебаченню, 1,3 млн.
– на рекламу по радіо, 6,3 млн. – на рекламу в друкованих ЗМІ.
Загалом рекламу по ТБ оплатили на 9 телеканалах (1+1, 2+2, ТРК
«Україна», ІСTV, Новий канал, СТБ, 5 канал, Ера, Еспресо).
Найдорожчою була реклама на телеканалах 1+1 та 2+2, на яку
витратили майже 8 млн. грн.
				
Отже, переглянувши всі статистичні дані і надані факти можемо
впевнено казати, що ЗМІ мають дуже великий, якщо не ключовий
вплив під час передвиборчої кампанії. Сьогодні більшість
політичних партій або окремих кандидатів використовують
засоби масової інформації для особистого піару та підняття
рейтингу витрачаючи на це колосальні кошти зі своїх бюджетів.
Інтерес великих політичних гравців до ЗМІ, як впливового
інструменту на свідомість та вибір виборця пішов ще з кінця
1990-х років. Все це відображається у купівлі телеканалів та
створенні газетних та онлайн видань. Незважаючи на час епохи
інтернету та політичної реклами у соціальних мережах
телебачення та газетні онлайн-видання все-одно залишаються
дуже впливовим гравцем у боротьбі за такі важливі голоси та
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відсотки.
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ФІЛЬМІВ УСІХ ЧАСІВ
Історія українського кінематографу – це тернистий шлях,
який розпочався ще 124 роки тому. Спочатку було сконструйовано
та винайдено апарат для кінопроекції, прототип сучасного
кінознімального апарату. Це виконав головний механік Йосип
Тимченко в 1893 році. У цей період були здійснені перші
кінозйомки, на яких були зафільмовані вершники та метальні
списи. У 1896 році розпочались перші регулярні кіносеанси,
кіносеанси французьких фільмів у Пасажі. Вони тривали кілька
днів. Першим ігровим фільмом національного виробництва став
повнометражний німий фільм «Запорізька Січ». Він був знятий
катеринославським кінооператором та кінорежисером Данилом
Сахненко у 1911 році. На цей час припадає екранізація популярних
українських вистав «Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник»,
«Наймичка». Були спроби створити фільми на українську
історичну тематику на театральній основі. Сюди відносимо
«Богдан Хмельницький» за п’єсою Михайла Старицького. З
дореволюційним кіно пов’язуємо творчість королеви екрану Віри
Холодної. Після цього була створена перша українська державна
організація в галузі кіно – кінокомпанія «Українфільм», яка
спочатку приховувалась, а українські кіноісторики дізналися
більше про неї після проголошення незалежності України в
1991 році [6]. На кіностудії почали розроблятися постановки
фільмів «Брехня», «Чорна Пантера», «Кармелюк», «Чорна рада»,
«Вітер з півночі». Після окупації України Радянським союзом
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та падіння уряду УНР, кіностудія була передана Дніпросоюзу
силоміць. За часів радянської окупації України відбувається
потужне кіновиробництво. Це були російськомовні радянські
фільми . Українськомовних знято було дуже мало. На це вплинула
русифікація України.
У 1919 році виник новий жанр кіноагітки. Режисери
переходили на бік більшовиків Петр Чардинін, Михайло БончаТомашевський, Акселя Лундін та випустили 21 фільм цього
напряму. Наступною була нова сторінка історії українського
кінематографу. Цьому посприяло заснування організації
Всеукраїнського фотокіноуправління, яка монопольно очолила
кіновиробництво, кінофікацію, кінопресу та кіноосвіту в Україні.
Українське ігрове кіно 1920-х років намагалося поєднати
революційну тематику з традиційною для попереднього періоду
мелодрамою та пригодницькими жанрами. Наприклад, «Ягідка
кохання» Олександра Довженка, «Укразія» Петра Чардиніна.
Твори національної літератури в цей період теж екранізувалися
– «Борислав сміється», «Тарас Трясило», «Микола Джеря».
Сергій Ейзенштейн став візитною карткою Одеси, після того як
вийшов його кінофільм «Броненосець Потьомкін». Особливу
роль у становленні українського кіномистецтва відіграли фільми
Олександра Довженка «Звенигора» (1928), «Арсенал» (1929),
«Земля» (1930). «Українське поетичне кіно» - напрям, який
присвоюють Олександру Довженку.
У 1930 році з’явився перший звуковий фільм - документальна
стрічка Дзиги Вертова «Ентузіазм: Симфонія Донбасу», а вже
наступного року глядачі почули голоси акторів у художньому
фільмі О.Соловйова «Фронт». Українському кінематографу
цієї доби були характерні дві частини: кіно, яке вироблене на
території, окупованій СРСЮ, та вироблене на землях, окупованих
Німеччиною [11:7]. З самого початку сценарій Олександра
Довженка «Україна в огні», Сталін сприйняв схвально, а потім
піддав розгромній критиці, а автора – шельмуванню. Це було
зроблено через те, що в сценарії нічого не було сказано про
вирішальну роль Сталіна у перемозі над ворогом.
Українські фільми 1945-1953 рр. складали високий рівень
акторської гри молодого Сергія Бондарчука, Михайла Романова,
Амвросія Бучми та Дмитра Мілютенка. Тема «соціалістичного
реалізму» займала провідні позиції. Відзначились високофахові
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роботи кінооператорів «Подвиг розвідника», режисер Борис
Барнет, оператор Данило Демуцький; «Тарас Шевченко», 1951
рік, режисер Ігор Савченко, оператор Данило Демуцький. Київ
був центром кінематографічного життя під час німецької окупації.
У 1941 році з’явилась філія «Україне-фільм», яка створила в
цей період кілька пропагандистських, документальних та
хронікальних стрічок: фільм «Київ», «Робочий день українського
селянина», «Добровільний виїзд української молоді на роботи до
Німеччини», науково-технічні фільми «Тютюн», «Штрало» [1].
Упродовж 1960 років почався стрімкий зріст української
кінопродукції. З’явилися фільми, які й дотепер користуються
величезним глядацьким успіхом: «Весна на Зарічній вулиці»
(1956), «Спрага» (1959), «Іванна» (1960), «За двома зайцями»
(1961). Режисери Сергій Параджанов, Юрій Іллєнко, Микола
Мащенко, Леонід Осика, актори Іван Миколайчук, Гнат Юра,
Костянтин Степанков, Микола Гринько та Богдан Ступка –
ось цими іменами представлений український кінематограф.
Безпосередньо в цей час з’явилися стрічки, які поклали початок
унікальному феномену «українського поетичного кіно» - «Тіні
забутих предків» Сергія Параджанова (1964). Цей фільм отримав
другу премію на 7 Міжнародному кінофестивалі в Аргентині.
«Камінний хрест», «Криниця для спраглих», «Вірність» також
поповнили список тих, які поклали початок унікальному
феномену «українського поетичного кіно». У період поставлена
за творами російської літератури. Українськими кіностудіями
були зняті російськомовні кінострічки, які набули популярності
у всьому СРСР: «В бій ідуть лише старі» (1972, режисер Леонід
Биков), «Польоти усі сні та наяву», «Д’Артан’ян і три мушкетери»,
«Пригоди Електроніка», «Зелений фургон» [3]. Не обійтись і без
українського неігрового кіно. Справжній розквіт його прийшов
у 1970-80-тих роках. І для українського анімаційного кіно цей
період теж був надзвичайно успішним: «Пригоди капітана
Врунгеля», «Солом’яний бичок», «Чумацький шлях» Володимира
Гончарова. 1980-ті роки – період російськомовних радянських
фільмів гостро-соціальної тематики: «Астенічний синдром» Кіри
Муратової», «Бич Божий», «Розпад» [9]. Фільм Юрія Іллєнка
«Лебедине озеро. Зона» став антитоталітарною кіноемблемою.
Кількість художніх фільмів зменшується. Яскравим прикладом
цього є те, що в 2000 році було знято лише 4 фільми, якщо
порівнювати з 1992 роком, то було знято 45 фільмів. Русифікація
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продовжується далі: з 136 фільмів, знятих в Україні, 82 – знятих
українською. З’явилися приватні спонсори фільмів, що посприяло
новим жанровим стрічкам: розважальні комедії, кримінальні
драми, пригодницькі та еротичні фільми. Після прийняття закону
«Про кінематографію» відбувається регулювання українського
кінематографу. Починають знімати телесеріали «Роксолана»,
«Острів любові». Богдан Ступка зіграв роль гетьмана Богдана
Хмельницького у фільмі «Вогнем і мечем». Він став головним
гетьманом українського екрану. Він зіграв в історичному серіалі
«Чорна рада», у фільмі «Молитва за гетьмана Мазепу».У 2006
році вийшов перший український трилер «Штольня»[10].
Упродовж 1990-2000-х років українські фільми майже
не вироблялися. Усе змінилося лише після Революції гідності,
адже з 2014 року період ренесансу україномовної культури.
Збільшується кіновиробництво в Україні у 2010-х роках,
кількість короткометражних фільмів показав позначку вище. Ряд
українських фільмів мав успіх на міжнародних кінофестивалях.
У 2003 році фільм «Йшов трамвай №9» отримав нагороду
«Срібного ведмедя», а в 2005 році «Подорожні» отримав «Золоту
пальмову гілку» кінофестивалю в Каннах.Фільм «Меніни» Ігоря
Подальчака брав участь у 27 міжнародних кінофестивалях. У
2014 році повнометражний фільм Мирослава Слабошпицького
«Плем’я» взяв участь у конкурсній програмі «Тиждень критики»
«Канського кінофестивалю» і отримав три нагороди – приз
фонду Ган, приз Відкриття та Гран-прі.До 1960 років існувало
багато телепередач, які були присвячені кіномистецтву, але
найцікавішою з них була «Кінопанорама». У 1962 році вийшла
вперше в ефір «Кінопанорама». Телепередача про кіно, про
новини в світі кінематографу, своєрідна презентація фільмів усіх
часів. Її можна назвати тележурналом, який показував панораму
кінематографічного життя. Програма показала як правильно
орієнтуватися в світі кіноіндустрії, розумітися на поняттях
вітчизняного та зарубіжного кіно.
Зазвичай ведучий представляв фільм, розповідав про
режисера, після цього описував безпосередньо процес зйомки,
тонкощі виробництва та прокату. Кінцевим етапом була
демонстрація уривків з фільму. Телепередача складалася з великої
кількості рубрик: « Знімальні майданчики країни», «Пластичний
грим», « Творчий портрет», «Робочі моменти зйомок»,
«Презентація фільму», «Закадрові професії», «Документальне
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кіно», «Зарубіжна хроніка», «Наш архів», «Творчість молодих»,
«Музика в кіно», «Дитяче кіно», «Відповіді на листи». Умовно
кажучи, було два типи «Кінопанорами»: збірна та тематична. Від
чотирьох до дев›яти рубрик було в першому періоді існування
програми. Постійна зміна ведучих, нерегулярність виходу в ефір,
тривалість ефіру від 40 до 100 хвилин [4:126].
Образ ведучого – окрема родзинка «Кінопанорами»,
адже саме він був візитівкою, від нього залежала популярність.
Саме тому в кожному випуску були свої авторські коментарі від
ведучого, що стимулювало переглядати випуски знову й знову.
На програмі аналізувались кращі вітчизняні та зарубіжні фільми.
На ньому була презентація фільму «Молодо-зелено». В ефірі
телепрограми відбулося інтерв’ю постановника Констянтина
Воїнова та актора Юрія Нікуліна. Телеглядачі мали змогу
дізнатися цікаві акторські хитрощі та корисну інформацію про
знімальний процес. У рубриці «На знімальних майданчиках
країни» були показані зйомки фільму «Мій молодший брат» та
«Колеги». [7]. «Пластичний грим» - окрема рубрика, яка була
присвячена творчості тих людей, які працюють «за кадром».
Був навіть випуск присвячений секс-символу 1950-х, одному з
найкультовіших образів американського кінематографа і всієї
світової культури Мерлін Монро.
Показувалась курсова робота студента ВГИКа Елема
Клімова, яка мала назву «Жених». Це було зроблено для того, аби
глядачі звернули увагу на кінематографістів, які тільки починають
свій шлях в країну кінематографу. Були випуски присвячені
робочим моментам зйомок фільму «Броненосець», «Потьомкін»,
«10 днів» та «Чапаев». Закордонні зірки часто ставали гостями
ефіру. Кожен приходив зі своєю історією. Приміром, Джульєта
Мазіна – італійська актриса кіно та театру, якій вдалося отримати
премію кращої актриси на Канському кінофестивалі в 1957 році.
Також гостею була Анна Жирардо – французька актриса театру та
кіно, лауреат премій «Сезар» та премії Венеціанського фестивалю.
Італійський кінорежисер та сценарист Федеріко Феліні теж був
почесним гостем програми. Він є володарем п’яти премій «Оскар»
та «Золотої пальмової гілки» Канського кінофестивалю.
Заставка представляла собою стрічки кіноплівки, за
допомогою яких на екрані можна було побачити окремі кадри.
Після цієї процедури вони плавно переходили в свій початковий
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стан. Таким чином глядачі мали змогу ознайомитись з кадрами.
Атмосферу створював музичний ряд заставки – мелодія пісні
Патрісії Карлі «Пробач мені цей дитячий каприз», (фр. Pardonnemoi ce caprice d`enfant), у виконанні оркестру Поля Моріа.
Популярність пісні принесла французька співачка Міра Матье,
записи якої були продані тиражем більш ніж 130 мільйонів
та більше 55 мільйонів мелодій по світу. Творчим колективом
програми були автор і режисер – Ксенія Мариніна та режисер
Марина Пертегас. Не обійшлося без операторів: Олександра
Фукси, Милана Терещенко, Григорія Халфина, Леоніда
Мирзоєва, Вадима Вязова, Олександра Шацького та інших.
Редактори робили колосальну роботу, адже кожен з них знав текст
бездоганно, так як і увесь колектив вкладали частинку своєї душі
в програму – Галина Скоробогатова, Наталья Приходько, Галина
Луцай та Ірина Лесневская.
Першовідкривачем був Зиновій Гердт, який пропрацював
усього лише один рік з 1962 по 1963, а останнім Павло Чухрай,
радянський та російський кінорежисер, сценарист, актор та
оператор. Попри те, що Зиновій Гердт працював в театрі та
кіно, то не завжди мав змогу бути на ефірі. Підтвердженням
цього є проведені лише 3 випуски в 1963 році. Звичайно зміна
телеведучих, яка відбувалась доволі часто наклала свій відбиток
на інтересі глядачів.Деякі випуски були навіть без ведучих. Як
наслідок – з кінця 1964 року «Кінопанорама» зробила паузу
майже на рік, а потім знову повернулася в звичний режим. Цьому
посприяла подія 1 з’їзду Союзу кінематографістів СРСР [8].
Після перерви телепрограма змінила структуру випусків.
Тепер вона починалась з презентації нового фільму. На той
час, це були фільми «Кріпосна актриса», 1963 року, «Я крокую
по Москві», 1964 рік та «Бережись автомобіля» 1966 року.
Після цього зазвичай показували репортаж «Зі знімального
майданчика країни» («Війна і мир» , «Живі та мертві» 1963
року). Деякі випуски телепрограми велись із міст Радянського
Союзу – Києва та Таліна. Рубрика «Творчий портрет», яка дала
змогу познайомитись з акторами Н.Черкасовим, Н.Мордюковою,
О.Борисовим. У рубриці «Документальне кіно» були розглянуті
фільми «Секрет мімози» та «Ленін.Останні сторінки».Рубрика
«Зарубіжна хроніка» знайомила з творчістю відомих режисерів та
акторів. Показували кадри хроніки «Архівна сторінка». «Дитяче
кіно», «Музика в кіно», «Творчість молодих» - це все теж рубрики
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телепрограми. Існувало п›ять тематичних випусків за період з
1962 по 1966 рік. Один із них мав назву «Жінка й кінематограф».
Другий етап розвитку «Кінопанорами» починається з 1966
року тривав по 1978 рік.Тепер місце своєрідного представника
телепрограми зайняв Олексій Каплер, кінодраматург, автор
сценаріїв, класик радянського кіно, який протримався «у керма»
6 років. К.Б. Маринина, великий діяч радянського та російського
телебачення ,телережисер, автор та художній керівник
телепередачі «Кінопанорама» згадує про нього: «Ця тоді вже
не молода людина, розповідаючи про події кінематографічного
життя, зовсім не думав про те, як би краще виглядати на екрані.
Він не посміхався глядачам, не намагався їх розташувати до себе.
У середині якогось оповідання він міг раптом сказати: «Ах ти,
господи, забув назву! Воно було у мене десь записано, але не
можу знайти запис. Ну ладно, потім знайду і скажу, а ви поки
подивіться фрагмент фільму. Він міг дозволити собі говорити
речі зовсім несподівані. Був випадок, коли, представляючи фільм,
А.Я. Каплер раптом сказав: «Так, щоб не забути - коли їдете за
місто, беріть з собою хліб або крупу, щоб погодувати птахів». І
ніхто не дивувався, що це говориться в «Кінопанорамі». Іноді він
розповідав анекдот або подію, яка сталася з ним нещодавно . Він
розмовляв з глядачами так, як розмовляють у вузькому дружньому
колі, де можна і відволіктися від теми, ділячись думкою, яка
прийшла в голову саме зараз» [10].
«Наш архів» - саме ця рубрика з›явилася, коли Олексій
Каплер працював телеведучим програми. Він вважав, що
знайомство з архівами – це невід›ємна частина у детальному
вивченні кінематографу й обов›язково повинна мати місце на
програмі. Після того як Каплер закінчив проводити телепередачу,
то разом з ним зникла не тільки рубрика «Наш архів», а ще й
«Відповіді на листи». Особливістю другого етапу передачі було
те, що вона вже почала регулярно виходити - 1 раз на місяць,
тривалість передачі стала 90 хвилин, тематичних випусків
майже не існувало, структура все ще не була чіткою, та попри
це з 1975 року відбулися істотні зміни – вона почала виходити в
кольоровому зображенні [2].
Наступний – третій етап розвитку «Кінопанорами» тривав
майже десять років, з 1979 року по 1989. Він вважається другим
злетом програми, адже тепер місце телеведучого зайняв Ельдар
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Рязанов – кінорежисер та постановник фільмів. У першому
випуску він відмовився читати текст від чужого імені, а почав
говорити не тільки своїми словами, але й думками. Було вирішено
взяти ще одного ведучого. На цю роль запросили драматурга
Д.К.Орлова. Окремі випуски вели й інші ведучі. Ельдар Рязанов
говорив, що передача вже віджила своє й не є такою актуальною,
як раніше. На це вплинуло те, що постійні ведучі зникали. У
період «Перебудови» показувались лише позитивні моменти,
тому й здавалась телепередача поверхневою. Рідко виходили
вдалі випуски, пік популярності був позаду. Після того, як
Рязанов пішов з телепередачі, почались знову часті зміни ведучих.
Рубрики залишались незмінними. Деякі випуски присвячувались
Всесоюзним та Міжнародним фестивалям, готувалися тематичні
випуски про мультиплікаційне кіно, фільми для дітей, воєнну
тематику в кіно.
У 1980 році для «Кінопанорами» був записаний концерт
Володимира Висоцького. Зйомка відбувалася вночі упродовж
трьох годин. У повному обсязі матеріал не вдалося випустити
одразу, тільки поетапно: спочатку у 1981 році вийшов фрагмент,
а лише через 6 років показали повністю. У 1982 році вийшов
новорічний випуск телепередачі, на честь 20-річного ювілею.
Студія зібрала усіх попередніх ведучих програми. На честь
свята були підготовлені виступи акторів у вигляді пародій на
«Кінопанораму». Найвідомішою поміж усіх стала пародія, яку
показали учасники передачі «Веселые ребята» [5].
Усе починалось з пародії ведучого Ельдара Рязанова,
якого пародіював учасник програми Ігор Таращанський. Та на
цьому не закінчилося. Був показаний фільм про велогонщика на
ім’я Нікодиміче, який брав участь в «багатоденній міжміській
велогонці». Також глядачі побачили грузинський фільм, який
зняла сім’я Боболадзе «Сінокіс». Хоча він і має назву «Сінокіс»
та попри це практично ніхто їм не займався. Сила грузинського
тонкого та ненав’язливого гумору. Було показано також інтерв’ю
з Теофаном Удоленко-Надолицьким та школярем однієї зі шкіл
Москви Михайлом Шептухою. Гротеском був переповнений
випуск, глядачі мали змогу побачити фантастичне та трохи
космічне ставлення школярів до навчального процесу. Була
зроблена пародія на фільм про мафію «Шито і крито». Михайло
Задорнов, російський письменник-сатирик , драматург, юморист
та актор створив пародійний огляд, який мав назву «Супутник
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телеглядача». Якщо говорити про естраду, то тут теж знайшлись
ті, хто пародіював «Кінопанораму», головним є те, що їх кількість
велика. Найзавзятішими з них виявилися - Олександр Ширвиндт,
Михайло Державін, Геннадій Хазанов та Ян Арлазоров.
Характерними особливостями третього етапу була чітка
структура, постійна зміна ведучих, велика кількість тематичних
випусків в першій половині періоду.
Четвертий, заключний етап тривалістю з 1989 року по 1995,
пов›язаний з ім›ям В.І.Мережко. З цим телеведучим програма
ще проіснувала 6 років. До рубрик, які були раніше додалися
ще про сузір›я та кінотавр. У цей час з›являються конкуренти
«Кінопанорами». Додалися на деякий час ще деякі рубрики:
«Найскандальніший фільм» та «Експрес-інформація». Це свідчить
про те, що почала приділятись увага молодим кінематографістам.
З кожним днем програма почала падала в рейтингу, а в кінці й
зовсім зникла. Інформація не оновлювалась, а загальні відомості
можна було дізнатися від «конкурентів».
У грудні 1995 року з›явилася нова сітка мовлення ОРТканалу. Як наслідок, зникли телепередачі «Зрозумій мене», «Гол»
та відповідно «Кінопанорама».Останній період мав відповідні
ознаки: відсутність чіткої структури, один постійний ведучий,
тривалість телепередачі знизилась до 45 хвилин, нерегулярність
виходу випусків.У 2000 році телепрограма знову з›явилася в ефірі
на каналі «Культура», але лише на два роки. Керівництво каналу
не коментувало причини, з яких програма перестала виходити.
Планувалося відновлення на одному з центральних каналів, але
цю ідею так і не втілили в реальність. «Кінопанорама» проіснувала
33 роки, індивідуальність кожного телеведучого формувало її
імідж. Вона була тим, хто формував художній смак телеглядача,
займала перші місця в рейтингу телепередач.
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РОЛЬ ЗМІ В ПЕРІОД ВВЕДЕННЯ ВЛАДОЮ В
ДЕРЖАВІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ
ПОШИРЕННЯ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ
В УКРАЇНІ У 2020 РОЦІ)
Засоби масової інформації так чи інакше пов’язані з владою
та мають значний вплив на політичні процеси всередині країни
та поза її межами. Вони як важливий соціальний інститут, який
може вплинути на політичні процеси в суспільстві. Особливо
важливу роль медіа відіграють, коли влада вводить в державі
надзвичайну ситуацію. ЗМІ стає не лише посередником між
владою та її громадянами, але й певним рупором, який має теж
розуміти відповідальність перед своєю аудиторією.
Тому актуальність дослідження полягає у висвітленні ролі
засобів масової інформації у такий критичний для країни
час. У такі моменти влада та журналістика мають як ніколи
порозумітись, оскільки, від цього може навіть залежати безпека
та життя громадян.
Новизна визначається тим, що проблема буде розглядатись
на прикладі висвітленням медіа в період надзвичайної ситуації,
пов’язаної з поширенням хвороби та введенням в державі
карантину.
Над роллю ЗМІ у політичних процесах та взаємодії медіа
та влади працювали В.Здоровега, О.Копиленко, В.Лизанчук,
Г.Почепцов, В.Різун, Д.Кіслов, О.Гриценко, В. Шкляр,
М.Андрійчук, Т.Андрійчук та багато інших.
Щодо дослідження такого явища як надзвичайна ситуація, то
воно почало висвітлюватись у наукових працях з середини ХХ
століття. Ці питання розкриваються у роботах У.Бека, Е.Гідденса,
Н.Лумана, О.Яніцького. Роль ЗМІ під час надзвичайної ситуації
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висвітлена в дослідженні С.Погорєлова.
Ролі медіа у висвітленні подій під час надзвичайної ситуації
та взаємодія її з владою в цей період висвітлюється вкрай мало.
Тому важливо дослідити, як ЗМІ поводять себе під час введення
в державі надзвичайної ситуації, що варто та небажано робити.
Тому метою дослідження є проаналізувати як медіа та влада
співпрацюють в період надзвичайної ситуації, які їхні пріоритети
та чим керуються, і відповідно дійти висновку, яку роль в цей
період відіграють засоби масової інформації.
Для початку розберемось, що таке надзвичайна ситуація.
Згідно зі статтею 2.1 Кодексу цивільного захисту України:
«надзвичайна ситуація – це обстановка на окремій території
чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка
характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності
населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею,
стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією,
застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією,
що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або
здоров’я населення, великої кількості загиблих і постраждалих,
завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості
проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження
на ній господарської діяльності» [4].
Засоби масової інформації та комунікації, журналістика
взагалі виступають як найважливіші та найвпливовіші
інструменти інформаційної й медійної політики держави, у тому
числі, в якості контролю та регулювання політичних дискурсів.
Користь та ефективність від їх проведення ґрунтується на рівні
чи ступені довіри населення до ЗМІ своєї країни чи країн-сусідів.
Довіра до ЗМІ корелюється з довірою до влади, та навпаки.
Відповідно до цього й роль ЗМІ та ЗМК у справах організації та
проведення політичних дискурсів корелюється з такою довірою.
Тобто, інформація та комунікація в цих ситуаціях виступають як
загальні субстрати для усіх сфер управлінської діяльності [1].
У 2020 році Кабінет міністрів України видав від 25 березня
2020 року розпорядження «Про переведення єдиної державної
системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації»
[5]. За документом режим мав продовжитись до 24 квітня 2020
року. Це були вимушені дії влади через поширення пандемії
коронавірусу в Україні.
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З цього моменту влада мала забезпечувати всіма необхідними
заходами безпеку та життя своїх громадян. Запроваджувався
карантинний режим. Ще до цього були закриті всі заклади, які
надавали послуги, працювати дозволяється лише супермаркетам,
аптекам, відділенням пошт. А також рекомендується дотримання
санітарних норм.
Проте також в цей час особливий тягар відповідальності лягає
й на засоби масової інформації. Проте як зазначає С. Погорєлов,
в такий час медіа інколи втрачають свою критичність через
прагнення найшвидше задовільнити попит аудиторії й часто
розповсюджують будь-яку інформацію про надзвичайну ситуацію.
Тому часто виходять матеріали з неперевіреним фактажем [2].
Але в період пандемії висвітлення інформації про зараження
стосується не лише громадян однієї країни, але й усього світу.
Тому ту стоїть питання як будуть в цій ситуації діяти і міжнародні
медіа, організації та певні технічні ресурси. З початком пандемії та
розгоранням паніки в суспільстві збільшилась кількість фейків на
цю тематику. Тому владам різних країн довелось запроваджувати
певні дії. В Україні, наприклад, за боротьбу з розповсюдженням
брехливої інформації про пандемію відповідає Служба безпеки
України. Окрім того, обмеження ввели і деякі світові компанії.
Зокрема, Google активно почав перевіряти інформацію та в
перших пошукових запитах завжди надає інформацію з офіційних
джерел, а фейкова інформація або блокується, або обмежується,
або проводяться інші заходи інформаційної безпеки.
Медіа формують певну громадянську думку. Вони роблять
вплив на свідомість і поведінку людей. Водночас змінюючи і саму
людину: її менталітет, ціннісні орієнтири, а також характер і мораль
суспільства. Але якщо в умовах нормального функціонування
суспільства для цього потрібний більший проміжок часу і все
відбувається поступово, то в умовах надзвичайної ситуації зміни
в поведінці громадян відбуваються миттєво. В такі моменти
ступінь впливу ЗМІ на психіку людей досягає свого апогею [2].
В.Різун наголошує на тому, що журналістика позиціонує
людину та процеси в соціумі. Вона виражає детерміноване бачення
суспільства та виражає його оцінку. Об’єктивність та правдивість
журналістики полягає в тому, що вона правдиво показує, що
думають люди про це або що вони можуть думати. Звичайно,
через це журналістика чинить вплив на громадську думку, має
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суб’єктивний характер [3: 172]. В більшості випадків вона буде
надзвичайно категорично ставитись до влади та критикувати
її, розбиратись у всіх політичних процесах. Бути керівником
суспільства, який намагається знайти помилки у діях влади, щоб
вони їх змінили і щоб її громадянам стало краще. Тобто зазвичай
медіа все ж стають більше на бік суспільства, ніж влади. Хоч і є
посередником між ними.
Проте ситуація дещо змінюється в період надзвичайної
ситуації. Наприклад, під час пандемії в 2020 році журналісти,
як «лідери думок» закликають громадян України, тобто свою
аудиторію, дотримуватись правил карантину та рекомендацій, які
надають Всесвітня організація охорони здоров’я та Міністерство
охорони здоров’я України. Тут ЗМІ та влада стають абсолютно
на один бік та розуміють, що їхня співпраця та координація
забезпечує збереження населення. Медіа починають виконувати
одну зі своїх важливих функцій – виховувати свою аудиторію.
Журналісти наголошують на тому, що дотримання правил є
запорукою збереження їхнього життя, показують це на своєму
прикладі.
Проблему сприйняття і відношення до ризику, надзвичайним
ситуаціям легко вирішувати на міжособовому рівні, знаючи
особливості людей, які інформуються, і маючи можливість
контролювати розуміння людиною проблеми за допомогою
зворотного зв›язку. Тільки в цьому випадку можна чекати якихось
змін в поведінці населення у бік підвищення безпеки їх способу
життя. Проте якщо більша частина суспільства приймає правила,
які їй пропонують, то інша – продовжує їм опиратись.
«У зв›язку з цим пропонуються двосторонні комунікаційні
моделі, де встановлюються відносно рівні умови для суб›єктів
інформаційної взаємодії (держава, експерти, комунікатори,
населення) з приводу процесів оцінки і управління ризиком.
Підвищити ефективність дії засобів масової інформації можна,
роблячи акцент на рекомендаційних, повчальних аспектах
публікацій, що мають переважно конструктивний характер» [2].
Надзвичайна ситуація та скандал має спільні речі. Оскільки
і те, і інше є порушенням звичного стану речей. Тому вона і
підвищує суспільний інтерес. Людина починає слідкувати за всіма
подіями та змінами. Проте як і медіа, так і суспільство в катастрофі
шукають «катастрофічні» подробиці та «катастрофічні» наслідки.
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Все більше схиляється до негативу. Хоч, інколи і спостерігається
те, що на фоні паніки та хаосу виринають новини з позитивним
настроєм. Так в медіасеридовищі та багато науковців відзначають,
що пандемія коронавірусу у 2020 році та введення у зв’язку з нею
заходи мали хороший вплив на екологію країн.
Отже, засоби масової інформації відіграють важливу роль в
період надзвичайної ситуації. В Україні на розглянутому прикладі,
вони починають виховувати свою аудиторію та знаходити контакт
з владою, впливати на політичні процеси. Інколи в критичних
ситуаціях журналісти можуть втрачати свою критичність.
Важлива роль участі ЗМІ в політичних дискурсах полягає в тому,
щоб не лише відображати чинні уявлення про ті чи інші політичні
і соціальні події та явища, а й творити та змінювати їх на користь
національних інтересів держави.
Окрім того, ЗМІ здатні впливати на соціопсихологічний стан
громадян в період надзвичайної ситуації. Водночас вони мають
підвищити рівень достовірності інформації, понизити рівень
сенсаційної подачі матеріалів, диференціювати інформаційні
потоки, працювати у взаємодії з владою та поєднувати в собі не
лише виховну функцію, але й інформаційну та психотерапевтичну.
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ІНТЕРВ’Ю ЯК ТРЕНД ЖУРНАЛІСТИКИ
З розвитком соціальних мереж та трансформацією
класичних журналістський форм жанр інтерв’ю став одним з
найпопулярніших видів комунікації в інформаційному просторі.
Інтерв’ю – це бесіда журналіста з одним або декількома
особами на актуальну (суспільно значущу) тему. Якщо звернутися
до семантики англійського слова інтерв’ю, то воно складається
з префікса «inter», що має значення взаємодії, і слова «view»,
одне зі значень якого – позиція, погляд, думка. Таким чином,
інтерв’ю – це обмін інформацією, думками, поглядами, фактами
між інтерв’юером та співрозмовником.
Автор практичного
посібника «Медіакомпас: путівник професійного журналіста»
О. Голуб тлумачить інтерв’ю як журналістський матеріал, який
передбачає розпитування відомої чи анонімної особи, щоб
виявити інформацію, пояснення, позицію, які мають сенс, коли
їх повідомляє саме ця людина, щоб передати потім зібрану
інформацію аудиторії у формі запитань-відповідей [1, с. 35].
Окреслюючи питання трансформації інтерв’ю як жанру,
відома дослідниця А. Іващук зауважує: «Очевидно, сучасне
класичне інтерв’ю поступово тяжіє до трансформації в жанр
інтерв’ю, що має діалогічний характер. Як уже зазначалося
вище, цей складний жанр характеризується спілкуванням між
респондентом і журналістом “на рівних”. З одного боку, це
дає можливість журналістові максимально деталізувати своє
запитання, у разі необхідності звернувшись до нього ще раз. З
іншого боку, журналіст, готуючись до такого виду інтерв’ю,
вивчає проблему, орієнтуючись у її аспектах, нюансах, підтекстах
на рівні респондента. Коментар у такому разі не потрібен, проте
діалогічний характер інтерв’ю може передбачати включення
до структури текстового матеріалу різних інформаційних
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компонентів у вигляді довідок, посилань, історичних екскурсів» .
Тема дослідження є актуально у зв’язку з посиленням
зацікавлення та використанням журналістського жанру інтерв’ю
та його трансформації під тренди сучасних інформаційних
технологій.
Актуальність дослідження. З динамічним розвитком
соціальних мереж
традиційні журналістські форми
трансформуються під правила сучасного медійного простору.
Тим самим створюють нові правила та тренди медійного
сегменту. Інтерв’ю є універсальним інструментом в роботі
сучасного журналіста або ж блогера. Тому ця форма в контексті
динамічного розвитку і досліджується.
Мета полягає у дослідженні методологічних, методичних
та технічних питань трансформації інформаційного контенту.
Об’єктом дослідження є процес та засоби створення
візуального журналістського контенту для YouTube.
Предметом дослідження є технологічні інструменти
розвитку та просування формату інтерв’ю в сегменті нових медіа
та YouTube.
Завдання статті полягає у аналізі та виділені тенденцій
трансформації класичних журналістських форматі в умовах
розвитку сучасного медіапростору.
Інтерв’ю здебільшого
допомагає журналісту отримати більше інформації, ніж насправді
хоче дати співрозмовник. Але варто пам’ятати, що кожен зі
співрозмовників має свою комунікаційну мету, тому інколи
інтерв’юйований прагне подати журналісту ту інформацію, яку
йому вигідно. Головне завдання журналіста – сказати аудиторії
те, чого вона не знає, не розуміє, тому інтерв’ю повинно
прямо і безпосередньо виконувати саме ці функції. Журналіст,
окрім інформування, повинен постійно шукати й спонукати
розкритися тих ньюзмейкерів, які володіють суспільно важливою
інформацією. Зазвичай, ньюзмейкери, які погоджуються на будьяку форму інтерв’ю – мають відкриту позицію, проте так буває
не завжди. Разом із трансформацією жанру інтерв’ю змінювалось
й інформаційне законодавство, зокрема й щодо авторського права
на інтерв’ю. Сутність питання полягає в тому, що інтерв’ю несе
в собі очевидні ознаки співавторства. Особа, що дає інтерв’ю,
повідомляє щось нове, оригінальне, його матеріал, що вноситься
в інтерв’ю, являє собою результат творчої діяльності, який
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охороняється авторським правом. З іншого боку, і журналіст
виявляє творчість при постановці питань, визначенні напряму
бесіди, творчість журналіста виявляється і після завершення
бесіди, коли він додає більш довершену, оригінальну форму
інтерв’ю: в газетах і журналах це внесення змін, що виходять за
межі звичайного редагування, на радіо і в телебаченні – монтаж
або додаткове включення в матеріал бесіди тих або інакших
питань, різні доповнення, коментарі. Таким чином, інтерв’ю є
результатом співавторства [2, с.50].
Проаналізувавши законодавство у сфері ЗМІ, можна
відзначити кілька суперечних моментів: стаття 26 Закону
України «Про друковані засоби масової інформації» вимагає
від журналіста: «задовольняти прохання осіб, які надають
інформацію, щодо їх авторства або збереження таємниці
авторства». А стаття 13 Закону України «Про авторське право
та суміжні права» відносить журналіста та респондента до
співавторів. Відповідно до положень цієї статті публікувати
інтерв’ю журналіст може лише за згодою особи, яка його
дала тобто ньюзмейкера. Винагорода за використання твору
належить співавторам в рівних частках, якщо в угоді між ними
не передбачено інше. На практиці це означає, що журналіст має
укласти письмову або усну угоду при наявності двох свідків
про розподіл гонорару з тією особою, у якої він бере інтерв’ю.
Цікавим є ще один аспект. Якщо інтерв’ю передається на
телебачення за попереднім записом, то при узгодженні журналіст
буде змушений переробити ті місця, які «співавтору» можуть не
сподобатись. При застосуванні цієї норми на практиці говорити
про оперативність подачі матеріалу не доводиться.
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СПЕЦИФІКА ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ
РОЗВАЖАЛЬНИХ ПРОГРАМ ТЕЛЕПРОСТОРУ
УКРАЇНИ
Ще сто років тому людство не підозрювало, що телебачення,
де просто рухаються картинки, у ХХІ сторіччі стане основним
джерелом інформації та дієвим засобом морального відпочинку.
Зараз ми всі сприймаємо щоденний перегляд телевізійного
контенту як належне, що стало невід’ємною частиною життя
сучасної людини.
Що ж таке телебачення? За тлумачним словником
«Encycloredia Britanica» телебачення – це електронна передача
рухомих зображень та звуку від джерела до приймача.
Поширюючи органи чуття (зір і слух) поза межами фізичної
відстані, телебачення справило значний вплив на суспільство. [1]
У світі телебачення – з’явилося у 1936 році в Англії, а в
квітні 1939 року – в США. Українське телебачення зародилося
значно пізніше, лише у 1951 році, тоді офіційно почав свою
роботу телецентр в Києві, розташований за адресою Хрещатик,
26. У 1954 році став до ладу діючих телецентр в Харкові. Після
цього по всій радянській Україні за форматом київського почали
відкривати телецентри в інших регіональних центрах країни.
Це зумовило початок становлення українського телебачення та
тележурналістики.
Перші програми були інформативного характеру, тобто
випуски новин, і лише місцевого виробництва, адже телецентри
в регіонах працювали автономно. З часом запрацювала
технологія передавання програм, спочатку з обласних центрів на
малопотужні ретранслятори в регіони, пізніше – для ретрансляції
програм Центрального телебачення з Москви в Україну. Такий
технологічний розвиток значно збільшив цікавість аудиторії та
кількість глядачів.
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Розважальні програми почали з’являтися на телебаченні
лише з 1960-70 років. Це був переважно російськомовний продукт.
Наші співвітчизники могли дивитися україномовні розважальні
телепередачі лише у вихідні дні. Це були пісенні «Українські
вечорниці» та дитячі «Катрусин кінозал», «На добраніч, діти!».
Тодішня комуністична влада вбачали телебачення лише як засіб,
«зброю» для вдалої маніпуляції свідомістю населення.
Перші розважальні україномовні телепередачі на
різноманітну тематику почали з’являтися на початку 1990 років.
На той час аполітичний, сімейний телеканал «Мегапол» збирав
біля екранів телевізорів як дітей, так і дорослих. Окремо для
заохочення молоді на телеканалі почали з’являтися перші музичні
телепередачі.
Виклад основного матеріалу. Нині українське телебачення має
найрізноманітніший контент. Розважальні програми, шоу на будьякий смак, починаючи від того, як приготувати сніданок із трьох
інгредієнтів, до того, як вийти заміж за багатого холостяка, чи
дізнатися в ефемерній лайці політиків про стан країни у світі. Та
більшість із вітчизняних телепередач не несуть глибокого змісту,
розраховані на легке сприйняття інформації, тобто, щоб глядач
«менше думав» під час перегляду відеоконтенту.
Телебачення (ТБ) на сьогодні розвивається максимально
швидкими темпами.
Власникам телеканалів вигідно
переформатувати непопулярні формати на цікавий розважальний
сегмент мовлення. В такому разі є надія, що це в свою чергу
збільшить зацікавленість глядацької аудиторії та підніме рейтинг
каналу, за що власне, і боряться медійні магнати. Створення
медіапродукту, це величезний обсяг роботи, що вимагає не лише
неабияких знань та умінь, але і чимало креативу. Над створенням
телепередачі працює щонайменше команда від 15 осіб.
За тлумачним словником, телепередача – це цілісний
відеоряд, що створений з певною ціллю і транслюється по
телебаченню. [2] Телевізійні передачі різноманітніші за більшість
інших форм мовлення через широке різноманіття форматів та
жанрів, які можна представити глядачеві. В основу будь-якої
телепередачі покладено реальну історію. Далі автори розробляють
ідею та концепцію, надаючи програмі виразних особливостей,
через які глядач зможе ідентифікувати той чи інший телевізійний
продукт.
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Телевізійні передачі різноманітніші за більшість інших форм
мовлення через широке різноманіття форматів та жанрів, які
можна представити глядачеві. В основу будь-якої телепередачі
покладено реальну історію. Далі автори розробляють ідею та
концепцію, надаючи програмі виразних особливостей, через які
глядач зможе ідентифікувати той чи інший телевізійний продукт.
Телепередачі класифікують:
- новинні (звичайний випуск новин);
- пригодницькі;
- освітні;
- спортивні;
- наукові;
- дитячі;
- розважальні;
- інші.
Зупинемося на розважальній телепередачі. Основними
функціями українського телерадіомовлення є: комунікативна,
розважальна та інформаційна. На жаль, на початку ХХІ сторіччя
український телепростір не є ідеальним, хоча ми спостерігаємо
тенденцію його розвитку. З кожним новим телевізійним продуктом українське телебачення стає більш конкурентноспроможним
та цікавішим, соціальний рівень та комунікація з глядачем є ефктивнішою. Саме розважальні телепередачі є міцним фундаментом нової сторінки українського ТБ.
Поняття «розважальна програма» розіб’ємо на дві частини, а саме «розвага» та «програма».
За академічним тлумачним словником “розвага” – це те,
що розвеселяє, розважає людину; те, що заспокоює, утішає кого-небудь у горі, в нещасті тощо; втіха. Отже, розважальна програма – це цілісний відеоряд сюжетів розважального змісту, який
транслюється на телебаченні Основна мета у розробці розважальних програм, це створити її видовищною. За академічним тлумачним словником “видовище” – це спеціально, тобто навмисне
організована у часі та просторі публічна демонстрація соціально
значущої поведінки. [3] Всі розважальні передачі повинні бути
видовищними, саме це переважно приковує увагу глядача.
Телевізійні розважальні програми науковці поділяють на суто
розважальні програми та пізнавально-розважальні.
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Основна мета у розробці розважальних програм, це створити її видовищною. За академічним тлумачним словником “видовище” – це спеціально, тобто навмисне організована у часі та
просторі публічна демонстрація соціально значущої поведінки.
[3] Всі розважальні передачі повинні бути видовищними, саме це
переважно приковує увагу глядача.
Телевізійні розважальні програми науковці поділяють на суто
розважальні програми та пізнавально-розважальні.
Суто розважальні програми поділяються на:
1) гумористичні програми;
2) кулінарні шоу;
3) реаліті-шоу;
4) розважальні шоу-видовища;
5) «програми-перевтілення»
6) ігрові розважальні програми (інтерактивні ігри);
7) світські хроніки (програми про моду та модне світське життя);
8) музичні програми.
В пошуках нового ми не забуваємо про сталі принципи роботи розважальних програм, а ще коли вони насичені не тільки
жартами та іграми, але і несуть в собі інформаційну частина, яка
переважно лягає в основу пізнавально-розважальної програми
або шоу.
Пізнавально-розважальна телепередача – це передача,
стрижнем якої є евристична бесіда, коли автору важливо знайти
правильний підхід до глядача, щоб зацікавити його темою, викликати бажання переглянути програму ще раз, або зацікавити до
перегляду наступних частин. Зазвичай пізнавально-розважальні
телепередачі викликають у глядача бажання скористатися порадами, які пропонує ведучий або безпосередньо герой програми.
До розважальних програм з елементами пізнавального ми відносимо такі найпопулярніші на українському ТБ програми: «Світське життя», де ведуча Катерина Осадча відвідує модні покази,
дні народження, весілля знаменитих та багатих, а також, є частим
гостем в будинках вітчизняних та світових зірок шоу-бізнесу, акторів. Ведуча не лише цікавиться життям багатих та знаменитих,
але і вивідує їхні таємниці. От саме в цьому і є просвітницький
характер програми, адже чимало глядачів цікавиться “казковим”
та безтурботним життям відомих людей.
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“ЕнеЇда” з Євгеном Клопотенком, професійний кухар, в компанії письменників та художників, співаків та акторів готує улюблені страви українських митців. Продовж приготування їжі маестро-кухар та запрошений гість розмовляють про творчий шлях
письменника, страву за рецептом якого готують, діляться знайденими таємницями особистого та творчого життя митця. Вкінці
програми разом куштують страву, тим самим викликаючи бажання у глядача приготувати цю страву самому вдома, так і відкрити
книгу про письменника та дізнатися про нього ще більше цікавого.
Маючи за основу такі розважальні передачі з елементами
пізнання медійники створюють аналоги, але у вигляді ток-шоу.
За тлумачним словником ток-шоу – один із видів телепередачі, в
ході якої декілька запрошених гостей беруть участь в обговоренні
пропонованої ведучим теми [6]. В основному, при цьому мають
бути запрошені в студію глядачі. Часом гості студії мають можливість особисто поставити запитання учаснику або висловити
власну думку з приводу тієї теми, яку порушували ведучий та
учасники в студії.
Яскравим прикладом розважальної програми є талант-шоу
“Круче всех” – це аналог суперпопулярного американського шоу
телеканалу NBC “Little Big Shots”. Шоу адаптували в більш ніж
10 країнах світу. В Україні дитяче талант-шоу показують на телеканалі “Інтер”. На відміну від оригінального формату, де в кожному випуску глядачі знайомляться лише з одним талановитим
учасником, в українській версії вирішили зібрати більше обдарованих дітей, таким чином зробити більш динамічним шоу.
В програмі участь можуть взяти діти віком від двох до чотирнадцяти років, кожна дитина має вразити своїми здібностями
глядачів, але спочатку у розважальній формі ведучі програми Андрій Доманський та Андрій Данилевич вивідують усі таємниці
талану юних учасників шоу. Діти своєю невимушеністю дарують
посмішки як глядачам, так і рідним, які сидять в залі та підтримують їх. Дитяче талант-шоу “Крече всех” – це розважальна програма, з пізнавальною частиною, навіть мотивуючою та освітньою.
Ми вважаємо, що дитяча глядацька аудиторія найважливіший
споживач контенту, і багато дітей мріє потрапити в ефір програми, щоб продемонструвати рідним та усій країні свої таланти.
Отож шоу мотивує до навчання, розвитку навичок підростаюче покоління.
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Ми вважаємо, що класичне ток-шоу працює за правилом
трикутника: ведучий – запрошені експерти – глядачі у студії. Токшоу поєднує в собі як і журналістику, так і сценічні прийоми. Але
значна частина фахівців саме цього жанру вважають, що запорука
успіху ток-шоу – це гумор. Та відомо, що запорукою гарного почуття гумору, є висока інтелектуальність ведучого та запрошених
гостей.
Пізнавально-розважальні програми та ток-шоу посідають
значне місце в українському медіа просторі. Ми спостерігаємо
тенденцію, коли більшість випусків новин на провідних телеканал країни роблять у формі пізнавально-розважальних сюжетів
кореспондентів, а після інформаційного випуску ведучий разом з
експертами та гостями спілкуються на злободенні теми. Ця форма подачі та обговорення новини називатиметься ток-шоу.
Щодо нормативно правової бази існування розважальних
та пізнавально-розважальних телепроектів в Україні, то слід згадати, що 90 % медійного ресурсу України належить приватним
особам, які сприймають ухвалені закони, як обмеження в зароблянні грошей. Головна мета медійного власника полягає в не
інформуванні населення, а в зароблянні грошей, наповнюючи
сітку мовлення виключно розважальним контентом. Через це чимало телеканалів позиціонують себе як канали для відпочинку та
підняття настрою. А висвітлення останніх подій в країні та світі,
мовляв, не їхня спеціалізація.
Магнати витрачають мільйони на якісну картинку, щоб заволодіти увагою телеглядача. Сама ж якість контенту, настільки
вона суспільно важлива нікого не цікавить, а особливо це стосується мови. Більшість розважальних ток-шоу на українських
каналах велися російською мовою. Пояснення з боку власників
було простим, мовляв “так залучається більше аудиторії”. Вона
готова більше сприймати “чуже” - недержавною мовою, аніж
“своє” - українською. Тому, зокрема, теле- й радіомовники домагаються скасування чи послаблення державного регулювання
їхньої діяльності, покликаного забезпечити присутність в ефірі
програм, національних за походженням та, відповідно, тематикою. Пізнавально-розважальна телепередача – це передача,
стрижнем якої є евристична бесіда, коли автору важливо знайти
правильний підхід до глядача, щоб зацікавити його темою, викликати бажання переглянути програму ще раз, або зацікавити до перегляду наступних частин.
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Щодо нормативно правової бази існування розважальних та
пізнавально-розважальних телепроектів в Україні, то слід згадати, що 90 % медійного ресурсу України належить приватним особам, які сприймають ухвалені закони, як обмеження в зароблянні
грошей. Головна мета медійного власника полягає в не інформуванні населення, а в зароблянні грошей, наповнюючи сітку мовлення виключно розважальним контентом. Через це чимало телеканалів позиціонують себе як канали для відпочинку та підняття
настрою. А висвітлення останніх подій в країні та світі, мовляв,
не їхня спеціалізація.
Магнати витрачають мільйони на якісну картинку, щоб заволодіти увагою телеглядача. Сама ж якість контенту, настільки
вона суспільно важлива нікого не цікавить, а особливо це стосується мови. Більшість розважальних ток-шоу на українських
каналах велися російською мовою.
Ситуація значно змінилася на краще, коли 25 квітня 2019
року прийняли Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Це означає, що російськомовний контент стрімко зникає з блакитних екранів телевізора.
Замість нього приходять україномовні програми, проекти, шоу.
Для України закон про мову став кроком до зростання свідомості
серед населення. [8] З цього часу державна мова має переважати
в усьому медіа просторі країни.
17 квітня 2014 року Верховна Рада України ухвалила Закон
України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України». З
цього часу у державі розпочався процес переходу від державного
до суспільного мовлення.
5 серпня 2015 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову щодо порядку перетворення Національної телекомпанії
України на Національну суспільну телерадіокомпанію України
(далі НСТУ), 100 відсотків акцій якого належить державі. належить державі.
Суспільне мовлення (англ.public broadcasting) — один з різновидів суспільних послуг, що спеціалізується на забезпеченні
своєї громади послугами радіо, телебачення та інших електронних медіа
Законом зокрема передбачено, що Суспільне телебачення і
радіомовлення України — публічний інститут cуспільного мовлення, призначений задовольняти інформаційні потреби українського суспільства, залучати його представників до обговорення
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та вирішення найважливіших соціально-політичних питань,
сприяти формуванню громадянського суспільства в Україні та забезпечувати належну реалізацію конституційного права кожного
на інформацію.
Словосполучення «суспільне телебачення і радіомовлення»
вживається стосовно телебачення і радіомовлення як інструментів, за допомогою яких суспільний мовник реалізує концепцію суспільного мовлення. [6]
Відтоді на українському телебаченні з’явився не тільки суто
інформаційний матеріал, але канали почали роботу над створенням цікавих, пізнавальних ток-шоу.
Висновки Розвиток телебачення йде в ногу з часом, виконує
усі функції для задоволення потреб сучасного глядача. Тому через
модернізацію суспільства вітчизняним ЗМІ довелося відмовитися від нудних та застарілих форматів. Щоб зацікавити аудиторію,
медійники запозичують досвід створення нових пізнавально-розважальних проектів, ток-шоу у західних колег, тим самим додаючи свою особливість, частину української, татарської культур,
приправлених найкращими народними традиціями, обрядами.
Більшість пізнавально-розважальних програм – це професійно сформовані сюжети, в яких розповідається, як про культуру, мистецтво, моду, так і про політику, життя пересічного громадянина України. Над створенням кожного телепроекту працює
велика команда, якій треба щоразу переконувати свого глядача в
тому, що він зробив правильний вибір, зупинившись на перегляді
контенту їхнього каналу
Значного полекщення журналісти отримали після ухвалення Закону України “Про мову”.[8] Це так би мовити “розв’язало” руки власникам більшості телеканалів, в амбіціях яких було
просувати культуру, науку тощо. Адже це дало можливість відчувати себе конкурентноспроможними на телеринку країни.
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СТВОРЕННЯ ВІДЕОБЛОГУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Нині не можливо знайти соціальну мережу, де б не було
розважального контенту. 15-20 років тому ми могли тільки з
екранів телевізору спостерігати примітивні розважальні передачі
або дивитися закордонні комедії. Тепер це й перелік значно
розширився. Інтернет надав можливість всім створювати будьякий контент. А що найголовніше- без приголомшливих витрат
на зйомки.
Відеоблог- це форма блогу, де основним засобом передачі
інформації є відео. Саме поняття відеоблог не таке вже й давнє.
2 січня 2000 року Адам Контрас[6] надіслав відеозапис в блозі,
маючи на меті поінформувати своїх друзів і сім›ю про свій
переїзд до Лос-Анджелеса, що стало першим відеоблогом у світі і
найтривалішим в історії. У листопаді того ж року Адріан Майлз[7]
наклав відео тексту на нерухоме зображення, придумавши термін
vlog[1] для посилання на свій відеоблог.
Vlog- це скорочена назва двох слів в перекладі з англ. video
blog (відеоблог).
Популярність відеоблогів почав рости з 2005 року. На сайті
Yahoo![3] групи Videoblogging[2] різко зросла. На нашу думку,
найпопулярніший у 2020році сайт обміну відео YouTube. До
липня 2006 року він став п›ятим за популярністю серед вебсайтів зі 100 мільйонами переглядів відео щодня і 65 тисячами
нових завантажених матеріалів в день.
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На сьогоднішній день ведення блогу - це спосіб
просування бізнесу, відомі блогери заробляють цим собі
на життя. Серед нових професій XXI століття велику цікавість у користувачів Інтернет викликає відеоблогінг. Хтось
не довіряє блогінгу, комусь такий формат подобається, інші
сприймають це, як хобі, а дехто, як серйозну роботу, що
вимагає самовіддачі, максимальних зусиль і чимало часу.
Ми не можемо уявити свого життя без гаджетів, а особливо без
соціальних мереж і їхнього наповнення. Ми стали залежними від
інтернету і перегляду простих відео, які не несуть в собі мінімум
інформації і лише забирають наш час.Аналізуючи те скільки часу
ми проводимо на YouTube, онлайн-відео вийшло на перше місце
серед джерел інформації. Інша справа відеоблог. Якщо це якісно
створений контент, то тут ми можемо знайти для себе корисну
інформацію і якісну платформу для отримання додаткових знань.
Сценарій- це вже не технічна частина роботи у справі зі
створення власного проекту, а його творча частина. Це частина
душі, яку ти хочеш втілити в реальність. Зазвичай для хорошого
сценарію потрібен час. Ідеї для написання можуть приходи
на думку коли завгодно. Дуже важливо запам’ятовувати або
записувати на папері думки. Тоді легше буде скласти всі в одну
загальну картину.
Сценарій повинен містити повний, послідовний і конкретний
опис сюжету, що складається з розроблених сцен і епізодів,
діалогів, розкривати образи героїв. Він повинен відповідати
специфічним і виробничим вимогам. Донести ідею, розвинути
розкрити тему, використовуючи лише камеру, неможливо. На
нашу думку, найважливішим є слово. Слова в кадрі оживають,
надають певних фарб загальній картині. Вдало написаний
сценарій повинен легко переносити глядача в ту реальність, де
перебувають герої. Аудиторія повинна переживати такі ж самі
емоції. Тоді краще буде засвоюватися і сприйматися інформація.
А найголовніше, потрібне терпіння. Адже створення
власного проекту це робота з нуля. Треба розуміти, що визнання
не приходить відразу. Обов’язково мотивація самого себе і
розуміння, що прокладений тобою шлях і наполеглива праця
не буває даремною, просто на все свій час. Успіх не приходять
відразу. Але якщо людина все-таки готова, незважаючи на різні
перешкоди, а без них ніяк, як і в будь-якій іншій справі впевнено
йде до поставленої мети. Нерідко автор певною мірою наділяється
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рисами образу героя.
Розважальний
проект
на
YouTube.
У кожної соціальної мережі є свої нюанси і при роботі в ній,
і створенні власного проекту ми повинні це враховувати. Для
початку ви повинні зрозуміти для якої аудиторії ви хочете
працювати і робити контент.
Потрібно ознайомитися з соціальною мережею, де буде
створюватися продукт. YouTube[4] стане ідеальною платформою
для роботи якщо:
- ви плануєте, створюватися більш ніж 15 хвилинне відео.
Довгі відео без проблем завантажуються на сайт. І якщо у вас
великий обсяг інформації, якою ви хочете поділитися з глядачами,
то можна не перейматися за хронометраж;
- хочете мати розширену аудиторію. Розширити охоплення
допоможуть, зрозумілість без контексту, співпраця з іншими авторами, а також створення контенту, яким глядачам захочеться
поділитися;
- якщо ви хочете співпрацювати з людьми в їхніх і своїх проектах. Співпраця є відмінною можливістю розширити охоплення,
а також побудувати хороші ділові відносини з іншими авторами;
- якщо маєте наповнюватися свій проект лише відео матеріалами. На YouTube мало хто захоче читати великі пости під відео.
Зазвичай все обходиться заголовками і хештегами.
- достатньо часу на роботу. Ви повинні розміти, якщо створюєте проект на YouTube, то це не одне і не два відео. Найчастіше
успішні проекти, що виходять частинами або навіть сезонами;
- ви повинні дотримуватися одного стилю подання інформації. Якщо в загальному брати канал на YouTube, то наповнення
може відрізнятися. Але якщо це окремий проект, що має певну
назву, то наповнення в ньому теж має бути схожим між собою.
Змінюються лише деталі, все інше без змін.
Розважальний
проект
в
Instagram
Так само, як і на YouTube, Instagram[5] має свої нюанси
та правила, які треба в рахувати при створенні власного
розважального проекту. Ця соціальна мережа є дуже популярною
серед молоді і не тільки, посідає лідерські позиції в Інтернеті.
Створення проекту в Instagram на перший погляд не складне.
Варто лише зареєструватися і створити сторінку. Та щоб це була
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дійсно правильно обрана соціальна мережа, треба звернути увагу
на такі деталі:
- Instagram має обмеження хронометражу, що дозволяє завантажувати відео до 1 хвилини. Або завантаження відео частинами,
що може спричиняти деякі незручності. Також можна завантажити відео на IGTV[8]. Це новий відеохостинг, що дозволяє завантажувати вертикальні ролики довжиною до 60 хвилин. Сервіс є
прямою функцією Instagram і повністю синхронізований з ним.
Але, як бачимо і тут є обмеження в часі;
- якщо ви плануєте знімати короткометражні відео, то ця мережа є ідеальною платформою;
- якщо ваша творчість пов’язана з рекламним контентом. То
вам також підійде Instagram з його обмеженням хронометражу;
- ви плануєте робити акцент на інформативних, довгих постах.
Користувачі люблять читати подібне, якщо ви ще доповните пост
красивими, цікавими світлинами.
Отже, створення власного відеоблогу потребує заздалегідь
спланованої та продуманої роботи не лише на папері, але й в
першу чергу в голові. Адже в цій справі є безліч нюансів, які
потрібно знати досконало. Щоб в результаті отримати якісний
креативний оригінальний продукт.
Адам Контрас- записав найперший відеоблог в соціальній
мережі YouTube.
Адріан Майлз- придумав термін vlog.
Інтернет- це велика, розгалужена мережа, що включає
комп›ютерні вузли, розміщені у світі.
Instagram- соціальна мережа, що базується на обміні
фотографіями, дозволяє користувачам робити фотографії,
застосовувати до них фільтри, а також поширювати їх через свій
сервіс і низку інших соціальних мереж.
YouTube- це відеохостинг, що надає послуги розміщення
відеоматеріалів.
Yahoo!- американська корпорація, що спеціалізується на
Інтернет-службах.
Videoblogging- форма блогу, в якому засобом передачі
інформації є відео.
Vlog- той же самий відеоблог.
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IGTV- за допомогою цього додатку можна завантажувати і
дивитися вертикальні відео тривалістю до години.
Список використаних джерел та літератури:
1.https://myfreelanceblog.net/chto-takoe-vlog.html
2. http://karpatvisnuk.com.ua/all-news/videobloging-abo-yak-zalicheni-xvilini-distati-korotku-instrukciyu-do-vsogo.html
3. https://netrocket.com.ua/blog/chto-takoe-yahoo/
4. https://www.youtube.com/intl/ru/about/
5. https://medialab.online/news/5instabloggers/
6. http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2284069-kto-takojadam-kontras-biografija.htmlадамс
7. http://brcf-ua.blogspot.com/2018/05/youtube-lohotronlohotronvinternete-bloggers-youtebers.html
8. https://blog.allo.ua/chto-takoe-instagram-igtv-i-kak-onrabotaet_2018-06-39/
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РОЗРОБКА АВТОРСЬКОГО РОЗВАЖАЛЬНОГО
ВІДЕОБЛОГУ, ГОЛОВНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ
YOUTUBE-КАНАЛУ
В наш час людство володіє унікальною можливістю мати
оперативний доступ до великого обсягу інформації з різних
куточків світу. Мережа Інтернет одна з форм спілкування, розваг
та поширення різноманітного контенту. Найпопулярніший
- “відеоконтент”. Користувачі Інтернету схильні обирати його,
бо він надає великі можливості для сприйняття та передачі
різної інформації. Щоб подивитись музичний кліп, фільм,
телетрансляцію, побачити і почути що зараз відбувається на
іншому континенті або просто поділитись власними думками,
люди найчастіше використовують онлайн-платформи з
можливістю переглянути відео. Найбільш популярним, простим та
перспективним на наш погляд відеохостингом для цього є YouTube.
Сьогодні YouTube – це місце, де поєднуються дуже різні
формати контенту. Проте рейтинги показують, що найбільше
уваги прикуто саме до розважального формату відео, який
українці з досить великим задоволенням переглядають.
Про це свідчать й рейтинги телевізійних програм за
останні роки. Сучасна культура орієнтується на потребу в
емоційному врівноваженні, розвагах та потребах у дозвіллі.
Актуальність дослідження полягяє в тому, що YouTube
станом на 2020 рік є найпопулярнішим відеохостингом
у світі. Розважальний контент – найбільш популярний
на YouTube. А виходячи з того, що у 2020 році найбільш
поширеним та відповідно перспективним форматом передачі
інформації є саме відео, тема залишається актуальною.
Мета дослідження – визначити перспективи та актуальність
розважальної тематики для ведення YouTube каналу. Тему
розважального контенту знаходимо у роботах таких дослідників:
С. Акінфієв, В. Лубська, А. Кравець, О. Невмержицька, Г. Набокова.
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Основними ознаками розважального контенту є:
отримання задоволення, гумор, азарт, легкість, емоційний
комфорт. Розважальний контент розрахований на емоції
людей, пов’язані в першу чергу з отриманням емоційного
комфорту та задоволення від перегляду. Аналіз розважальних
відеоблогів
та
телепрограм
показує,
що
подібна
тематика розраховується на широкий спектр аудиторії.
У розважального контенту високий рейтинг і відповідно
конкуренція. Це можна пояснити тим, що молоді люди, які
навчаються або працюють і їхня праця пов’язана з комп’ютерними
технологіями, а за умов вільного часу, вони дивлять ся позитивний,
приємний, розважливий відеоконтент. Як видно, на рейтинги
впливають не лише потреба розважатись чи розслабитись. Особисті
інтереси та сам зміст і час відео, відграють не останню роль.
Більша частина українських виробників розважального контенту,
беруть головні і вже успішні ідеї розважального шоу чи програми
з країн Європи та Америки. Ці два ринки мають найбільший вплив
на культурну складову всіх інших країн. Це відбувається завдяки
якості та кількості вже виробленого матеріалу саме англійською
мовою, яка найпопулярніша в світі. Зрозуміло, що на оригінальність
претендувати не доводиться вітчизняним виробникам, проте
вони можуть таким чином не проводити жодних маркетингових
досліджень та просто робити контент подібний до того, який
є частиною мейнстріму у США чи Європейських країнах.
Сьогодні на українському медіапросторі більшу частину
займають саме розважальний жанр: реаліті, шоу талантів,
гумористичні та програми про подорожі, а також перевтілення. Це
пояснюється в першу чергу тим, що подібні формати перейшли
до українського медіа-ринку із США. Там вони висвітлюють такі
перевтілення яскраво, драматично та емоційно. Шоу талантів й
досі тримає перші позиції у більшості трендів усіх країн світу.
Виробники українського та російського відеоконтенту бачили
це і з впевненістю почали робити по-своєму подібний матеріал.
Найбільше інтересу для українських глядачів становлять саме
розважальні та світські хроніки (48%). Такі дані надає компанія
Research and Branding Group. Це опитування проводили з 18 по 28
січня 2019 року, в якому брало участь близько 2000 респондентів у
всій Україні, окрім окупованих Донецької та Луганської областей.
Український телевізійний контент та зміст каналів Ютюбу
отримали свою частку ринку в українському медіапросторі.
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Їх підтеми дуже різні та охоплюють абсолютно різну вікову
категорію. Саме соціальні потреби аудиторії та перевіреність
часом подібного контенту на медіаринках США та розвинених
країн Європи роблять популярними розважальну тематику.
Найбільше користувачів заходять на YouTube для того,
аби переглянути музичні відеокліпи, відео з дитячою
тематикою та розважливі шоу з участю популярних людей.
Аналіз показує, що YouTube – це сайт, де наявні дуже різні формати
відеоконтенту. Проте, найбільше уваги глядачі приділяють
саме розважальному формату відео, який вони із задоволенням
переглядають. Про це свідчать тренди YouTube та рейтинги
телевізійних розважальних програм за останні роки. YouTube –
найпопулярніший відеохостинг у світі, а кожного року тривалість
переглядів на сайті збільшується майже на 50%. Виходячи з
цього, робимо висновок, що розважальний контент найбільш
перспективна тематика в рамках ведення відеоблогу на YouTube.
Об›єктом досдіження є процесс створення відеоконтенту
розважальної
тематики
на
відеохостингу
YouTube.
Предмет дослідження є зміст контенту популярних
YouTube
каналів
та
його
особливості,
а
також
YouTube як платформа для поширення відеоконтенту.
Методи дослідження. Під час дослідження використовувались
такі методи:
- аналіз онлайн-платформи YouTube для визначення
її особливостей, а також розважального відеоконтенту для
визначення його показників результативності на відеохостингу.
- за допомогою методу структурно-функціонального
аналізу вдалося охарактеризувати структуру власного каналу
YouTube, панелі інструментів для роботи з відео, їх призначення
та функціональні можливості.
- для систематизації результатів аналізу було використано
метод узагальнення.
- під час дослідження контенту YouTube для його умовного
поділу на групи було використано метод типології.
- зроблено висновки та рекомендації щодо ведення
відеоблогу на платформі YouTube.Наукова новизна дослідження
полягає у сучасному, удосконаленому визначенні YouTube як
платформи для реалізації власного розважального відеопроекту
з огляду на нинішні успішні та подібні за форматом вітчизняні
та іноземні приклади. У дослідженні нами виділено функції
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платформи та на прикладах виокремлено особливості її контенту.
Перше, що пропонується – встановити аватар каналу. Однією
з головних відмінних якостей кожного блогу є сам автор, тому
необхідно встановити гарно оформлене фото відеоблогера,
бажано, щоб воно передавало атмосферу контенту на каналі.
Не менш важливим в оформленні каналу є фонове зображення.
Воно створює більше довіри до каналу та робить його вигляд
більш привабливим. Фото необхідно обирати таке, щоб його
можна було добре роздивитись з будь-якого екрану. Спираючись
на те, що абсолютна більшість глядачів переглядають ролики
зі своїх телефонів, то набагато краще завантажувати фото.
Фото дозволяє спостерігати на те, чи досить сильно воно
впливає на зацікавленість аудиторії в реальному часі. Тож чекати
два дні не доведеться, поки аналітика Ютюбу буде оновлена.
Професійні блогери зазвичай готують декілька фото-оформлень
заздалегідь, або у разі не популярності одного замінити його
іншим – більш привабливим. Тому й в рамках ведення каналу
необхідно дотримуватись цього правила. Фонове зображення
створимо таким, щоб воно відповідало аватару каналу за
відтінком. Для цього використовуємо додаток Canva. Цей додаток
доступний для безкоштовного завантаження на телефон, а також
ним можна користуватись працюючи за ноутбуком. Це дозволяє
оптимізувати процес створення якісних та актуальних фото для
відеоблогу. Титульне фото відеоролика – основана точка після
правильно названого відео і його потрапляння у «Рекомендації».
На вкладці «Про канал» додаємо інформацію про канал, а також
посилання на соціальні мережі автора. Це допоможе в розвитку
каналу - забезпечує отримання швидкого зворотного зв’язку з
автором. Також доречне додавання короткої історії про канал.
Сайт YouTube допомагає зберігати фірмовий стиль, тому
посилання на канал можна замінити зі звичайної адреси з
доменом на зрозуміле та доступне гіперпосилання з назвою.
Також в налаштуваннях каналу є можливість додати логотип,
який буде відображатись на всіх відео каналу. Логотип може бути
показаний в трьох режимах: у вказаний час, в кінці ролика або
весь час. Так як це не завжди доречно, то ми обираємо в кінці
ролика. Тепер при перегляді відеоролика нашого каналу в правому
нижньому куту буде перебувати логотип. Натискаючи на нього,
користувачеві відкриється доступ до головної сторінки каналу.
Для залучення нових підписників створено спеціальний інструмент
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– трейлер каналу. Це свого роду візитна картка – відео про те, який
контент наявний на каналі. Трейлер запускається автоматично
для користувача, коли той заходить на канал. Трейлер бачать
усі не підписані на канал користувачі. Що характерно, трейлер
каналу вмикається завжди без реклами. Це важлива складова,
бо глядач таким чином може більш вдумливо ознайомитись
з каналом та вирішити, чи варто на нього підписуватись.
Підписаним користувачам буде вмикатись рекомендований
відеоролик. При додаванні трейлеру необхідно врахувати той
факт, що глядач ще ніколи не бачив канал. Тому матеріал мусить
викладатись лаконічно та змістовно, бути коротким та з цікавою
інформацієююАби відео потрапляло до розділу «Рекомендації»,
необхідно правильно вказувати дані про ролик у момент
завантаження його на платформу – опис, назва та теги. Відомо,
що деякі словосполучення та окремі слова індексуються у Google
суттєво краще. Задля збільшення ймовірності на те, щоб саме ваш
відеоролик частіше знаходили нові глядачі, потрібно перевіряти,
які ж саме слова та о котрій годині шукають люди найбільше.
Це робиться досить просто за допомогою сайту trends.google.
com. Він надає можливість не тільки зрозуміти актуальність
окремих слів і словосполучень, а ще й порівнювати окремі
варіанти. Щоб це зробити потрібно обирати коректну назву
для видачі у пошуковику. Біля заголовку необхідно вписувати
щонайменш 64 символи, бо Ютюб демонструє тільки перші
64 символи, поки не відкриєте відеоролик повноцінно. Бажано
використати ключові запити, проте забагато не варто. Можна
також зазначати підбірки й цифри, ось як «Топ 10 лайфхаків»,
«5 найкращих способів…» тощо. Але головне треба розуміти,
що зміст самого відео має завжди відповідати його заголовку.
А ось опис має містити ключовий запит глядачів, проте
вони мають бути інтегрованими у самий текст. Опис не має
бути лише списком з ключових запитів користувачів. Тим, хто
зловживає в описі – знімають монетизацію таких відеороликів.
Кожне відео має містити теги, аби його можна було краще індексувати
у пошуку. Теги можливо писати самому та можна користуватись
спеціальним сервісом VidiQ, котрий може автоматично
підбирати ті, що найбільше відповідають необхідному відео.
Якщо глядачі реагують на ваш контент, то алгоритми Ютюб
вважають, що він чимось цікавий, та рекомендують до перегляду
його іншим глядачам. Як правило, відеоблогери нагадують
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підписникам щоб ті ставили лайки та писали коментарі. Але
сайт не відрізняє негативний та позитивний зворотній зв’язок.
Також досить важливо розділити ваші відео за категоріями
так, щоб глядачі могли швидко і легко знайти в конкретному
місці необхідний їм ролик, а не свайпати весь перелік відео.
В першу чергу відеоблог створюється з метою розважати
глядачів. Тут будуть розміщуватись відеоролики найбільш
популярного формату з огляду на мейнстрім країн Західної
Європи та США. Для кожного відео буде створюватись окремий
плей-лист. Плей-листи – структурують канал, це зручно та
необхідно для каналів з різноманітними тематиками у відео.
Канал в першу чергу буде на розважальні тематики, тому
більшість плей-листів носитимуть назви популярних форматів.
Наступним етапом буде безпосередньо додавання відео на
платформу. Це робиться звичайним натисканням на клавішу
«Додати відео», яка є майже на кожній сторінці сайту. Відео
можна завантажити як з персонального комп’ютера так і
смартфона. Після завантаження відео воно оброблюється та
оновлюється до вищої якості зображення. Після цього ми додаємо
фото, яке буде відображатись як базове для окремого відео.
Також є можливість обрати тип доступу до ролика – обираємо
«Відкритий доступ» та додаємо ролик до плей-листа. Всі маніпуляції
з відео завершені – його можна публікувати. Таким чином
створюємо декілька плей-листів та наповнюємо їх відповідним.
Також один з найбільш важливих факторів - коментування
відео. На відеохостингу YouTube наявна можливість відключити
зовсім або обмежити частково коментування контенту. В другому
випадку коментарі користувачів не з’являтимуться в мережі
одразу. Спочатку адміністратору надходитиме повідомлення про
новий коментар. Тільки після його перевірки на цензуру коментар
буде опубліковано. Користувача, який порушує правила поведінки
на нашому каналі, ображає інших користувачів - необхідно
заблокувати. Це можна зробити перейшовши в аккаунт, з яким
пов’язаний канал на YouTube та відкрити вкладку «Контакти». В
отриманому списку обрати необхідного .
- Процес монтажу передбачає копітку роботу перед екраном
ПК чи телефону. Цей процес нерідко потребує чимало зусиль та часу.
А спираючись на нашу потребу випускати відеоролики регулярно,
необхідно також структурувати та оптимізувати цей процес. В
процесі монтажу необхідно розуміти приблизний результат, який
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ви хочете вкінці. Це може бути прописана розкадровка чи просто
готовий подібний приклад готового відеоролику. Головне при
монтажу відеоролика – структура, тобто форма та кадрування.
Звук – надважлива складова. Музика та звукові ефекти додають
необхідного настрою у відео. Важливо використовувати музику
без авторських прав, бо YouTube вважає це порушенням правил
користування. В мережі можна знайти дуже велику кількість
безкоштовних музичних бібліотек. Одна з таких – Thematik.
Сюди ж можна віднести й процес просування. Це останній
та один з найбільш важливих процесів, від якого залежить
популярність ролика в мережі. Спираючись на мету, канали і
способи просування можуть суттєво різнитись, але цей процес
є ключовим у досягненні мети, заради якої знімався відеоролик.
При виробленні контенту, необхідно розуміти свою цільову
аудиторію. А на YouTube розважальну тематику переглядає
так зване Z-покоління, тобто люди, які були народжені між
другою половиною 90-х та другою половиною 2000-х років.
Отож,
при
виробленні
контенту,
необхідно
пам’ятати
характерні
їм
особливості:
Статистика платформи говорить, що в середньому один
відеоролик на Ютюб глядач дивиться близько 11 хвилин.
До цього ж понад 51% користувачів кожного дня виділяють
більше години на YouTube, а ось тривалість перегляду
відео в середньому на сайті – понад 39 хвилин на день.
Відео, яке глядачі переглядають довше, сприймається для
алгоритмів Ютюбу найкраще, не зважаючи на те, що відсоток
утримання аудиторії у триваліших відео може бути меншим.
Відеоблогеру корисно аби глядачі переглядали
його відео якнайдовше. Проте, задля того, аби стати
популярним YouTube-блогером,
не
достатньо
знімати
оригінальні відео, необхідно ще й правильно його подати.
Найбільше користувачів заходять на Ютюб для того, аби переглянути
музичні відеокліпи. Але експерти завжди радять просувати ту
тематику для каналу, в якій блогер якнайкраще розуміє всі деталі.
Найперше, на що треба звернути увагу – це вибір теми каналу. Але
не зважаючи на те, що музика – найбільш популярна тематика на
сайті, якщо ж ви недостатньо знаєтесь у музичній темі, то цілком
логічно, що обирати її не варто. Краще обрати те, в чому ви маєте
експертність. Тоді, можливо, іншим людям буде цікаво дивитись вас.
Під час пошуку трендових тем, задля створення актуального
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контенту, необхідно враховувати ще й сезонність, бо якась тематика
стає більш цікавою для аудиторії у певний час місяця чи року.
Зокрема, в «День Святого Валентина» актуальна тема кохання. Під
час новорічних свят – трендовою завжди наявна тема подарунків.
У вкладці «Про канал» необхідно відповісти на найбільш
цікаві питання – про що ваш канал, хто ви є, а також
написати свою поштову скриньку та посилання у соціальні
мережі. Це необхідно й для комерційних пропозицій.
Особливої уваги потребує генерування ідей для відео та
планування завантажень контенту на канал. Регулярність при
веденні відеоблогу дуже важлива. Аби в непередбачуваній
ситуації канал не залишався без нового контенту, потрібно
заздалегідь знімати відео та відкладати їх до потрібного часу.
Далі починається практична частина, а саме
безпосередньо зйомка контенту, монтаж та завантаження
на платформу. Одним з ключових моментів під час зйомки
є оперативність та організованість, чіткий план, який треба
розробити для підготовчого періоду або препродакшну.
Формат зйомки може бути студійним або позастудійним.
Для студійного варіанта основним моментом є налаштування
мікрофона, а також підготовка приміщення. Перед початком
зйомки необхідно перевірити технічний стан апаратури. На
відміну від телезйомки, при створенні відео для YouTube, можна
користуватись меншою кількістю ресурсів – скажімо, знімати
на одну камеру, але часто змінювати ракурси та плани. Такий
варіант потребує значних витрат часу, але він більш бюджетний.
Ми визначили та проаналізували головні аспекти при створенні
та веденні відеоблогу розважальної тематики на YouTube. В
процесі нашої дослідницької роботи вдалось вирішити ряд
завдань, виконання яких є необхідною умовою для досягнення
поставленої мети. Ми описали сайт YouTube як онлайнплатформу для створення та ведення відеоблогу. На сучасному
етапі платформа YouTube – новітня форма цифрових медіа.
Завдячуючи простоті на технічному та змістовному рівнях, вона
використовується як база для поширення авторського контенту.
Під час дослідження ми проаналізували успішні приклади ведення
розважального YouTube-каналу іноземними та вітчизняними
відеоблогерами-інфлюенсерами через соціальну та маркетингову
призми, а також з точки зору підбору тем для висвітлення за
допомогою відео. Дослідили, що саме відео – найпопулярніший

688

та перспективний спосіб висвітлення розважального контенту.
Визначили актуальність та перспективи розважального контенту.
Розважальна тематика – має найбільші рейтинги, як на телебаченні,
так і на відеохостингах, а значить це перспективний формат.
Охарактеризували головні аспекти для успішного створення
та ведення розважального відеоблогу на платформі YouTube.
Цінність відеоблогів полягає в необмеженому доступі до будьяких інформаційних матеріалів й налаштуванні комунікативного
зв’язку між автором контенту та його аудиторією. YouTubeвідеоблог посідає проміжне місце між контентом аматорським
та професійним, це простий для сприйняття формат.
Одним з вагомих аспектів при створенні такого формату відеоблогів
є простота виготовлення контенту. Для цього достатньо звичайного
смартфону з камерою, штативу та петличного мікрофону.
Мінімальні часові витрати на виготовлення більшості матеріалів
дозволяють створювати контент швидко та утворюючи у глядачів
ефект присутності, коли автор відеоблогу може практично за
кілька хвилин поширити будь-яке відео. Відеоблоги не знають
кордонів. Відеоматеріали доступні з будь-якої точки земної кулі.
В процесі дослідження, нам вдалось визначити головні фактори, які
впливають на зростання популярності відеоблогу. Це регулярність
випуску контенту, виконання необхідних принципів просування з
точки зору маркетингу та актуальність ідеї у конкретних відео.
Ступінь популярності контенту залежить від актуальності
обраної теми та композиційної форми подачі контенту. Для
формування такої теми необхідно пройти три кроки: визначити
найчастіші запити аудиторії за допомогою сервісів моніторингу,
проаналізувати трендові напрямки у подібній до тематики каналу
сфері і обрати те, в чому автор відео розуміється найбільше.
YouTube-каналам бажано виділятись серед контенту
інших каналів. Це успішно забезпечується специфікою
подачі
матеріалу
окремим
автором,
тому
досягти
цього не важко, головне – постійно вдосконалюватись.
Наступними факторами, які впливають на популярність, є
візуальна та аудіальна складові. До першого відноситься якість
зображення, а до другої – чистота звуку та наявність інтершумів.
Аналіз процесу створення відеоблогу на YouTube показує, що
він подібний до створення телевізійної програми. Проте з точки
зору оперативності та простоти вироблення контенту виграє
відеоблог на YouTube. Дешевше вироблення контенту дозволяє
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вести YouTube-канал кожному. Одним з проблемних факторів є
те, що безліч термінів відеохостингів досі не внормовані науково.
Ми вважаємо перспективними дослідження про використання
платформи YouTube у освітніх процесах, веденні прямих
трансляцій, а також монетизації контенту.
Список використаних джерел та літератури :
1. Лубська, В. В. Вимір культурної вестернізації
в Україні [Текст] / В. В. Лубська // Проблеми
міжнародних відносин. - 2010. - Вип. 8. - С. 72-81.
2. Невмержицька, О. В. Розважальні програми центральних каналів
телебачення України як чинник морального виховання підлітків
[Текст]: автореф. дис. канд. пед. наук / О. В. Невмержицька;
Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2006. - 20 с.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИСВІТЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ
ПРОБЛЕМ У МАС-МЕДІА
Актуальність теми дослідження. Сьогодні на формування
громадської думки суспільства сучасні медіа мають вплив, через
телебачення і інформаційні телепрограми. В різних вікових групах,
головним у формуванні світогляду українців є телебачення.
Кожне медіа хоче достягнути рейтингів і додають більше
емоцій, експресивності та акценту отриманого продукту. Редакції
мають бути відповідальними під час створення своїх матеріалів.
Тенденцією новин на телебачення стало бажання висвітлювати
та вирішувати конкретні соціальні проблеми (безпритульність,
насильство, торгівля людьми, ВІЛ/СНІД та ін.). Далеко не все
сприймається соціальними проблемами, лише частина складних
і страшних речей у суспільстві. Питання безпритульності
найчастіше порушується, коли відбувається якийсь інцидент.
Щодо висвітлення людей із інвалідністю, то інформаційні редакції
частіше ставлять цю тему на порядок денний, через пам’ятні
дати, присвячені цій темі.
Так, як аудиторія має вплив на майбутнє медіа новин, то саме
вона приймає або відхиляє матеріали, що їм запропоновані. І
тому редакції періодично звертаються до аудиторії через різні
соціологічні агенції та соціальні служби, аби вирішити, які з
проблем очікують швидкого реагування і матимуть хороший
рейтинг[1].
Мета дослідження. Визначити актуальність висвітлення
соціальних проблем у мас-медіа.
Аналіз дослідження. Окремі аспекти соціальної проблематики
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в мас-медіа вивчали К. Шендеровський, О. Лаврик, В. Різун, В.
Сердюк, І. Мащенко та ін..
Досягнення поставленої мети пов’язано з вирішенням таких
завдань: визначити загальні журналістські правила і поняття
висвітлення соціальних подій в теленовинах
У більшості підручників із журналістики, законів, кодексів та
наукових праць зазначають такі правила журналістики загалом:
свобода слова, достовірність, безсторонність, об›єктивність,
неупередженість, тактовність, відповідальність, правдивість,
повага до особистого життя, незалежність, сумлінність,
компетентність, довіра.
Шведський журналіст-практик та теоретик Е. Фіхтеліус
дуже детально розглядає принципи роботи журналіста. Зокрема,
автор виділяє стандарт незаангажованості, нейтральності,
точності та відокремлення фактів від коментарів. Акцентує увагу
на питаннях сучасної журналістики, аналізує методи роботи
журналіста, особливу увагу автор приділяє техніці інтерв’ю і
питанню побудови радіо- і телесюжетів. У роботі досліджується
питання організації засобів масової інформації в Європі і традицій
європейських демократичних ЗМІ[4, 159–163] . Автор подає
технічні особливості роботи тележурналіста, зокрема написання
сценаріїв і текстів для телебачення, специфіку мовлення в ефірі,
стилістичну побудову тексту.
Сучасні мас-медіа у своїй більшості побудовані на бізнесмоделі. Вони зацікавлені пропонувати аудиторії потрібний продукт,
який задовольнить інформаційні потреби суспільства. Однак
методи та зміст інформування не має виходити за межі моральних
та професійних норм. Тож журналіст, будучи зацікавленим у
подальшому інтересі до його інформаційного каналу, дбає про
високу якість інформації. Соціально відповідальний журналіст,
у нинішній практиці, розуміє, що результатом його інформування
буде певний крок суспільства чи окремої людини. І на цей крок,
незалежно від національної, партійної, етнічної належності,
соціального статусу, місця проживання, достатку, віросповідання
тощо, впливає безпосередньо медіа продукт.
О. Лаврик у праці «Соціальна проблематика газетних
виступів» [2] розглядаючи варіативність підходів до визначення
поняття «соціальна журналістика», виокремлює три підходи до
його тлумачення:
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1) соціальна журналістика як діяльність, предметом якої є
соціальні проблеми й «хвороби» суспільства: становище різних
потенційно вразливих соціальних груп (пенсіонерів, сиріт,
багатодітних родин, переселенців тощ о), дотримання прав
людини, якість освіти й медичного обслуговування, погіршення
екології тощо;
2) соціальна журналістика як атрибут соціальної політики,
яку здійсню є держава, виходячи з офіційно визнаної ідеології та
моралі суспільства;
3) соціальна журналістика як сфера суспільної діяльності, яка
формує основи цивілізованого суспільства, сприяє вирішенню
соціальних проблем, допомагає людям приймати компетентні
рішення на основі достовірної оперативної суспільно-значущ
ої інформації, формує громадську думку, виконує функцію
соціальної критики й контролю, а також є інструментом діалогу
між різними соціальними групами [2, с. 10]
К. Шендеровський, у праці «Медіакомунікації та соціальні
проблеми» вважає, що соціальні теми, соціальні питання коректно
розподіляти на три умовні підгрупи[5]:
1. Питання розвитку та інтеграції людей (у цьому випадку
журналіст виступає як модератор соціального діалогу). До таких
соціальних питань варто зарахувати військове, волонтерство,
благодійність тощо. Ті питання, індикаторами яких виступають
взаємозв’язок, міжнародний досвід.
2. Соціальні проблеми (головна роль журналіста:
конструювати соціальну проблему як публічну арену та бути
співучасником вирішення): до них варто зараховувати, проблеми
людей з інвалідністю, проблеми людей, що живуть з ВІЛ, це ті
проблеми, які є невід’ємною частиною суспільного життя і які не
є патологією суспільства.
3. Соціальні патології (завдання журналіста – захистити
людину від патології або допомогти «вийти» із страшного кола
причин та факторів). Індикаторами патологій є самогубства,
криміналізація, арешт та перебування в місцях позбавлення
волі, насильство в сім’ї; вуличний бандитизм, розповсюдження
наркотиків та алкоголю, залежність, безпритульність, безробіття.
Характерною ознакою контенту медіа загалом та
інформаційних телепрограм зокрема є чітке розмежування
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проблем соціальних, які з’являлися, формувалися в суспільстві
поступово та тих, які з’явилися на порядку денному з початком
агресії Росії на Донбасі. Ситуація з соціальними проблемами,
які з’явилися в інформаційному просторі з початком російськоукраїнської війни, займають майже кожен випуск, який містить у
собі репортаж про те, де живуть переселенці, як вони намагаються
жити у новій ситуації, в нових умовах. І журналісти почали
припускатися помилок навіть у використанні термінології на
позначення цих людей, називаючи їх біженцями і переселенцями,
вимушеними переселенцями та внутрішньо переміщеними
особами.
Принципи висвітлення соціальних проблем нерозривно
пов’язані з принципами та стандартами журналістики загалом.
Проект «Академії укаїнської преси» спільно з USAID та
Internews «Школа з медіаграмотності» [3] резюмує низку
спостережень щодо професійних стандартів. «Професійні та
етичні стандарти журналістики включають принципи етики
та успішної діяльності з огляду на особливі виклики, з якими
стикаються журналісти: конфлікт інтересів, етичні дилеми,
маніпулювання тощо. Стандарти – це набір правил поведінки
журналіста, описані у вигляді професійних/етичних кодексів або
канонів журналістики. Стандарти пропонують певну схему, яким
чином діяти журналістам в складних ситуаціях, та є інструментом
саморегуляції» [3].
О. Лаврик наголошує, що соціальні проблеми є не просто
відображенням об’єктивних умов у суспільстві, а й своєрідною
проекцією колективних почуттів, настроїв та думок[2].
Висновки. Отже, проблема висвітлення соціальних проблем
є вагомою українськими мас-медіа. Соціальна проблематика як
певна гостра суспільна ситуація чи явище має різні трактування
як у практичній сфері журналістики, так і в науковому вимірі. Але
висвітлення журналістами проблем соціальної сфери зумовлене
аудиторією. Повнота подачі інформації про суспільство – це
умова існування соціальної журналістики, яка передбачає участь
громадян в інформаційному просторі.
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РОЛЬ ІНТЕРНЕТУ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА
Сучасна професійна діяльність журналіста нерозривно
пов’язана з Інтернет середовищем. Інтенсивний розвиток
нових медіа, а як наслідок і соціальних мереж, зростання
кількості користувачів новими засобами масової комунікації,
в останні роки значно підвищили їхню роль в інформаційнокомунікаційному просторі. Саме тому поступово відбуваються
зміни у функціонуванні засобів масової комунікації, які значним
чином вплинули на професійну діяльність журналістів. Інтернет
та соціальні мережі сьогодні є надважливим каналом поширення
і генерування медіа-контенту.
Актуальність дослідження. У масштабах всього людства
продовжується розвиток нової комунікативної системи (нових
медіа), які розглядають найчастіше як союз інтерактивних
комунікативних технологій і цифрових засобів трансляції, в яких
головним посередником стає мережа Інтернет. Тому Інтернет та
соціальні мережі, як основні складові нових медіа потрапляють
у фокус соціологічних досліджень і сьогодні аналізуються в
концепціях трансформації сучасного суспільства як один з
ключових чинників.
Об’єкт дослідження. Процес поширення та розвитку нових
медіа як сучасного засобу масової комунікації, система методів
і прийомів використання соціальних мереж у журналістській
діяльності.
Предмет дослідження. Інтернет та соціальні мережі як
середовище професійної діяльності журналіста.
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Мета дослідження. Дослідити вплив появи та розвитку нових
медіа (Інтернет, соціальні мережі) на професійну діяльність
журналіста. Для реалізації цієї мети необхідно: проаналізувати
значення Інтернету у професійній діяльності журналіста; визначити фактори впливу соціальних мереж на професійну діяльність
журналіста.
Сучасна професійна діяльність журналіста нерозривно
пов’язана з новими засобами масової комунікації. Саме завдяки
їм з’являються нові засоби створення та розповсюдження
суспільно-корисної інформації. Поширення Інтернету суттєво
вплинуло на роботу творчого працівника мас-медіа відразу за
кількома напрямками. Сьогодні для журналіста будь-якого типу
ЗМІ Інтернет – це робочий інструмент, джерело інформації і
простір, у якому можна представити медіа-продукт.
До кінця 1990-х рр. у редакціях вітчизняних традиційних
ЗМІ Інтернет застосовували винятково для електронного
листування. Водночас, поява електронної пошти мала велике
значення: набагато зросла швидкість обміну повідомленнями
між регіональними і центральними ЗМІ, інформаційними
агентствами.
Поступово Інтернет почав привертати увагу і як цінне
джерело інформації. Журналісти, які проявили ентузіазм у його
освоєнні, отримали змогу здобувати ексклюзивні факти значно
швидше, а іноді миттєво. У журналістській спільноті утворилось
розшарування між тими, хто не лінується опановувати нову техніку і технології, і тими, хто від них відстає. До речі, хоча сьогодні в редакціях фактично не залишилось людей, незнайомих
із комп’ютерами та Інтернетом, ситуація не вирівнялась, адже
щодня з’являються технічні новинки, покликані зробити працю
журналіста ще більш ефективною і вправною. [3]
Коли у 2000-х рр. кількість інтернет-видань зросла настільки,
що став очевидним наступ нових медіа, журналісти традиційних
ЗМІ почали сприймати Мережу і як поле професійної діяльності.
Спочатку вихід в Інтернет здавався їм простою необхідністю,
проте згодом прийшло зацікавлення внаслідок усвідомлення
всіх переваг Інтернету. Сучасний журналіст, по суті, виявляється
включеним у єдину глобальну інформаційну систему.
Можна констатувати, що саме через розвиток та активне
використання Інтернету для кар’єри окремого журналіста
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великого значення набув самомаркетинг. Вертикальна ієрархія –
редактор, керівник відділу, оглядач, кореспондент, репортер – не
зовсім, але відчутно, поступилася схемі, в якій центральне місце
посідає сам журналіст.
Працівникові будь-якого ЗМІ необхідно вміти орієнтуватися
в Павутині, яка в наші дні перетворилася на безмежний океан
інформації. Це може значно допомогти у здобутті інформаційних
приводів, перевірці фактів, забезпеченні аргументованості
матеріалів, проведенні інтерв’ю, опитування тощо. [3]
Останнім часом важливого значення набула співпраця
журналістів із соцмережами, де накопичується багато відомостей
про найрізноманітніших людей і події.
Стрімка соціалізація Інтернету – головний тренд сучасного
онлайн-середовища [1, с. 183]. Кількість соціальних мереж зростає пропорційно кількості їхньої аудиторії. Засоби
масової інформації, намагаючись використати можливості цих
мультимедійних, інтерактивних платформ та бути якнайближче
до цільової аудиторії, створюють свої сторінки у соціальних
мережах, поступово інтегруючи сайти з Facebook, Twitter,
YouTube, Instagram тощо.
Можемо відзначити, що сьогодні ЗМІ застосовують
соцмережі:
1) як цінне джерело інформації;
2) як спосіб наведення контактів із потрібними людьми та
спілкування з ними;
3) як спосіб передачі медіа-повідомлень в редакцію замість
електронної пошти (наприклад, за допомогою міні-блоґів у
«Twitter»);
4) як засіб згуртування прихильників ЗМІ, утворення спільнот;
5) як інструмент залучення додаткової аудиторії, промоушену
власного ЗМІ.
За таких умов зрозуміло, що сучасному журналістові необхідно
знати алгоритми роботи, вміти користуватися та моніторити всі
популярні в Україні соціальні мережі і месенджери («Facebook»,
«TikTok», Twitter «LinkedIn» тощо) з професійною метою. Крім
того, слід пам’ятати, що деякі люди надають перевагу нішевим
соцмережам (вузької спрямованості), яких на сьогодні вже
з’явилося чимало.
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За словами професора кафедри нових медіа Львівського
національного університету, Бориса Потятиника, з появою Інтернету та особливо такого його сегмента, як соціальні мережі,
міжособистісна чи групова комунікація легко переходить в
масову [2, с.15]. Нові медіа стерли географічні відстані між
людьми по всьому світу, що зумовило можливість комунікації та
взаємодії в Інтернеті людей, фізично розташованих у найвіддаленіших куточках Землі. Функціонування віртуальних спільнот
у режимі онлайн відбувається незалежно від географічних і соціальних меж, державних кордонів. Користувачі стають залученими до інформаційного простору та отримують більше можливостей для спілкування.
В Україні журналісти все частіше цитують офіційні
сторінки чиновників у соціальних мережах, а політики все
частіше використовують їх як майданчики для інформування та
коментарів. Це відбувається у всьому світі, наприклад Твіттеракаунт Президента США Дональда Трампа став популярним
джерелом інформації. Проведений кілька років тому контентаналіз двох великих видань у Бельгії за 2013 рік (De Standaard
та De Morgen) показав, що бельгійські журналісти регулярно посилались на фейсбук, твіттер та ютуб як джерела інформації. [4]
Під впливом Інтернету змінилося загальне бачення професії
медіа-працівника в цілому: виник образ журналіста-універсала,
озброєного різноманітним обладнанням і здатного створювати
медіа-повідомлення будь-якого типу.
Не варто забувати й про те, що саме завдяки новим медіа,
виникла нова галузь у журналістиці – інтернет-журналістика.
У вузькому значенні інтернет-журналістикою є ті матеріали,
що публікуються в онлайн-ЗМІ, тобто у мережевих версіях
традиційних ЗМІ, або у самостійних онлайн-виданнях. У
широкому значенні до інтернет-журналістики можуть відносити
також блоги, соціальні медіа та інші засоби масової комунікації,
що використовуються в Інтернеті.
Підсумовуючи написане вище, можемо констатувати, що
нові медіа – стали рушійною силою для появи та стрімкого розвитку такого явища, як інтернет-журналістика, яка вже зайняла
чільне місце у сучасному інформаційному світі. Сьогодні нові
медіа – це невід’ємна частина професійної роботи журналіста.
Вони є найбільш динамічними та найбільш пристосованими до
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життя у сучасному світі засобами масової комунікації, які, за
дуже короткий відрізок часу, стали важливою частиною життя та
роботи журналіста.
Інтернет та соціальні мережі набули ролі справжніх
самостійних засобів масової інформації. У зв’язку з активною
концентрацією реальної та потенційної аудиторії інтернет-ЗМІ
довкола соціальних мереж, зокрема Facebook, Twitter, YouTube,
журналісти почали використовувати широкі можливості цих
платформ у своїй фаховій діяльності: пошук тем, джерел інформації, коментарів, експертних думок, очевидців та учасників подій.
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2. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика : навч. посіб. / Борис Володимирович Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с.
3. Чабаненко М. В. Робота журналіста в інтернет-ЗМІ : навч.
посіб. / М. В. Чабаненко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 120 с. – С.
7–37.
4. Яремчек В. Поняття, функції та особливості соціальних
Інтернет-мереж [Електронний ресурс] / В. Яремчек – Режим
доступу до ресурсу

700

УДК 070: 82-92
Філіпчук В. Ю.
(Національний авіаційній університет, Київ),
https://orcid.org/0000-0001-6732-389X
МОВНІ КВОТИ НА УКРАЇНСЬКОМУ
ТЕЛЕБАЧЕННІ ТА РАДІО
За час незалежності України вітчизняне телебачення
значно змінювалося. Все починалося від одного телеканалу
та однієї радіостанції. Сьогодні існує понад 100 українських
каналів телебачення та радіомовлення. Люди звикли довіряти професіоналам своєї справи та чути їх прекрасні голоси. В
українському медіапросторі завжди звучали дві мови: українська
та російська. Але лише нещодавно було запроваджено «мовні
квоти» на українському телебаченні та радіо.
Актуальність дослідження полягає в тому, що всі традиційні
медіа в цілому почали переходити на державну мову. Тому є важливим вивчення мовних квот в сучасному медіапросторі.
Новизна полягає в удосконаленні та оновленні всіх набутих
знань та досліджень попередніх науковців в українському
медіапросторі.
Мета – розвінчати міфи та плітки про мовний закон та
підкреслити його важливість.
Темі дослідження мовних квот в медіа приділили увагу
Максим Литвин, Володимир Тихий, Олександр Піддубний,
Микола Романюк, Вікторія Сюмар, Мар›яна Закусило та багато
інших.
Навесні 2019 року Верховна Рада України збільшила
квоти мовлення українською мовою на телебаченні для
загальнонаціонального та регіонального мовлення з 75% до 90% з
16 липня 2024 року після прийняття закону про українську мову,
який підписав п’ятий президент України Петро Порошенко.
Зокрема, «мовний закон» вносить зміни до закону про телебачення
і радіомовлення. Таким чином, тижневий обсяг мовлення
загальнонаціональних або регіональних ЗМІ українською мовою
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має становити не менше 90% загальної тривалості передач та / або
фільмів в кожному проміжку часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і
22:00 (було не менше 75%). Крім того, місцеві ЗМІ в загальному
тижневому обсязі повинні забезпечувати мовлення українською
мовою не менше 80% у кожному проміжку часу між 07:00 і
18:00 і між 18:00 і 22:00 (було не менше 60%). При цьому для
телеканалів, що мовлять корінними мовами народів України, в
тому числі кримськотатарською, квота для програм українською
мовою зберігається в розмірі 30%[1].
Питання «мови» завжди було болючим для нашої країни.
Саме цією темою політики завжди «гралися» та намагалися
розсварити український народ, і до сих пір намагаються налякати. Так чи варто боятися і вірити пліткам? Чи краще у всьому
розібратися та поставити останню крапку?
Ще з 1991 року українські журналісти намагалися створювати
різні передачі. Серед них були і російськомовні та україномовні.
Хоча ведучі новин проводили ефіри українською мовою, російську
могли чути набагато більше. Чому так? Адже, державна мова –
українська. На жаль, українські мас-медіа акцентували більшу
увагу на російську. З часом, українці, поступово могли б забути
рідну мову. Звісно, в Україні живе багато людей, які спілкуються різними мовами . Але молоде покоління українців не зовсім
може знайти відповідь на питання: «Для чого українська мова?».
В сучасному світі Україна – не одна така держава, де живе багато
різних національностей і спілкуються різними мовами. Але при
цьому всі знають та виходять в ефіри мовою держави.
В українській історії є гіркі спогади про заборону української
мови. Чомусь саме нашу мову намагалися викоренити. У 1627
році – цар Михайло з подання Московського патріарха Філарета
дав наказ спалити в державі всі примірники надрукованого в
Україні «Учительного Євангелія» Кирила Ставровецького. 1693
року прийнято закон, що забороняв ввозити до Московської
держави укр. видання. Тоді ж було запроваджено цензуру для
контролю за діяльністю укр. книговидавців. 1709 видано указ про
обов’язкове цензурування в Москві всіх укр. книжок. За правління
Петра І видано серію указів, одним з яких (1720) повністю
заборонено друкування книг укр. мовою. Розуміючи роль і вагу
освіти, царизм, позбавивши український народ власної книги,
циркуляром 1784 заборонив викладання українською мовою

702

у Києво-Могилянській академії та ввів обов’язкову російську
мову в усіх училищах імперії. Ще раніше початкову освіту в
Україні також зобов’язано провадити російською мовою. Усе,
що впливало на розвиток української мови (книгодрукування,
освіта, художня література, театр, преса), постійно перебувало
«під опікою» царського уряду. Спеціальними таємними наказами
цензурі було дозволено навіть з історичних документів вилучати
місця, де згадано про українську мову чи український народ[2].
У 1863 році було видано Валуєвський циркуляр про заборону
давати цензурний дозвіл на друкування україномовної духовної і
популярної освітньої літератури: «ніякої окремої малоросійської
мови не було і бути не може». Таких випадків ще дуже багато.
Навіть, в незалежній Україні був такий випадок. В 2012 році
Верховна Рада України шостого скликання прийняла закон
про мови авторства Колесніченка та Ківалова, який фактично
призводив до витіснення української мови із вжитку на офіційному
рівні в Східних та Південних областях України. Пізніше закон
підписали тодішній спікер парламенту та четвертий Президент
України Віктор Янукович[3]. На сьогоднішній день цей закон
скасовано.
Весь час українці боролися не лише за свободу та незалежність,
а й за рідну мову. Чи дійсно мовний закон є таким страшним, як
нам говорять політики?
Вадим Рабінович, депутат фракції ОПЗЖ говорить: «Мовний
закон – це ж не гуманітарка, це просто знущання над російськомовним населенням»[4]. Насправді, в законі немає жодного
пункту про заборону російської мови. Ніхто не забороняє думати
та говорити іншими мовами в повсякденному житті.
Євгеній Мураєв каже: «Я впевнений, що цей закон негативно
вплине на відносини з нашими сусідами. В тому числі з угорцями,
румунами, болгарами і поляками»[5]. Мовний закон не забороняє
проводити перемовини з іншими країнами різними мовами.
Є ще велика кількість політиків, які називають цей закон
«фашистським» та «антиросійським». Тобто, вони спекулюють
над цим, намагаючись звільнити себе від відповідальності. На
сьогодні, не важко знайти курси або почати самостійно вивчати
державну мову, тим паче, що у політиків гроші є.
Чому українська мова так важлива в ЗМІ? Саме засоби
масової інформації і є тим самим поширенням українізації. Нашу
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мову можна почути не лише з вуст ведучих та журналістів, а й у
фільмах, телесеріалах, на радіостанціях та різних телепередачах.
Мовні квоти також передбачають що ведучі, журналісти, експерти
та інші мас-медійники розмовлятимуть українською мовою, при
цьому з іноземцями, можуть розмовляти різними мовами, якщо
вони гарно ними володіють. Всі фільми, серіали та телепередачі
повинні транслюватися українською мовою. Це вдалий приклад
для вивчення мови молодим поколінням.
Отже, мовні квоти на радіо і ТБ буде збільшено до 90%. Якби
не намагалися спекулювати мовним законом, не слід боятися та
сваритися з іншими. Все вище сказане доводить, що мешканці
території України повинні поважати, вивчати та удосконалювати
свої знання щодо мови держави. Вдалою є фраза «Немає мови
– немає держави». Кожен поважаючий себе українець має
донести красу, багатство, неповторність української мови, при
цьому ніхто і ніколи не може заборонити спілкуватися іншими
мовами в Україні. Саме про це йдеться в статті 10 Конституції
України. Варто поважати кожного і не допустити помилок, які
можуть призвести до знищення української мови. Засоби масової
інформації є тим чинником і розповсюджувачем державної мови.
Телебачення та радіомовлення прикладають багато зусиль для
покращення мовного розвитку. Хоча їхня мова не є досконалою,
трапляються мовленнєві помилки та неправильність наголосів,
але вони всіляко збагачують мову наближаючи її до ідеальної.
Головне, не бути заручником політичних інтриг, які вчиняють
розбрат всередині країни.
Список використаних джерел та літератури
1.https://ukranews.com/ua/news/632130-rada-zbilshylakvoty-ukrayinskoyi-movy-na-telebachenni-do-90-z-2024
2. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=1724
5.https://nash.live/news/politics/murajev-zakon-proderzhavnu-movu-ne-objednuje-ukrajinu-vin-proti-vsikh.
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ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ В
МІЖНАРОДНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Міжнародний інформаційний простір в умовах глобалізації
став одним із найголовніших факторів впливу на формування
міжполітичних зв’язків і дипломатичних стосунків. Інформація
– найвпливовіший інструмент у період інформаційних воєн й
утотожнення повідомлень зі зброєю масового враження. Імідж
України на міжнародній політичній арені впродовж останніх
шести років зазнав нападів з боку проросійсько налаштованих
медій, водночас відбувалося активне входження України в
інформаційний простір країн-членів Європейського Союзу,
держав-членів НАТО. Це свідчить про імплементацію норм в
українське законодавство країн G7.
Співпраця на найвищих державних рівнях шляхом сучасної
дипломатичної стратегії – один із чинників функціонування
України в полі міжнародної інформації.
Співпраця в галузі культури та збереження спадщини
іноземних партнерів на теренах України, а також аналогічні дії
української сторони поза межами нашої держави. Насамперед
ідеться про інформаційну підтримку та розповсюдження
відомостей разом із міжнародними організаціями в галузях
культури й освіти, зокрема з ЮНЕСКО. Ратифікація угод,
пов’язних із історичними, архітектурними, матеріальними чи
нематеріальними пам’ятками гарантує формування позитивного
іміджу нашої держави у профільному міжнародному середовищі
та за кордоном загалом.
Для повноцінного входження України до міжнародного
інформаційного простору зі збереженням національної ідеї,
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просуванням європейського курсу держави необхідно розпочати
з внутрішніх державних процесів. Насамперед ідеться про
доопрацювання та продовження низки реформ на всіх рівнях.
Водночас необхідно стежити за відповідним функціонуванням
нововведень, які напряму впливають на враження від України
поза межами держави. Найбільша проблема, яка досі плямує
репутацію в очах суспільств розвинених країн, корупція на
найвищих рівнях влади. Також важливою складовою є розвиток
економічної привабливості України для іноземних інвесторів.
Рівень ВВП України на 2020 рік закордонні фахівці оцінили на
рівні 3,3%. Звідси випливає, що стабільність в економіці продукує
формування сприятливого інвестиційного клімату.
Для закріплення впливу цих факторів у міжнародному
інформаційному просторі необхідна підтримка вітчизняних
засобів масової інформації. Робота на одному фронті, цілісний
механізм зможуть укорінити уявлення про Україну у вигідному для
неї світлі. PR-інструменти не повинні паплюжити напрацювання
відомств, установ й організацій, використовуючи неетичні
способи реалізації власних інтересів коштом іміджу держави.
Отже формування позитивного іміджу України в
міжнародному інформаційному просторі залежить насамперед
від злагодженої роботи різних видів діяльності та кооперації
різногалузевих представників. Наразі світова спільнота вдосталь
побачила країн-споживачів, які не хочуть робити свій внесок
у глобальний розвиток, спрямовувати ресурси на боротьбу
з нагальними міжнародними проблеми. Особливий акцент
потрібно зробити на інформатизації молоді, яка наразі є рупором
міжнародних рухів. Діджиталізція суспільства та демонстрація
сучасних підходів до вирішення внутрішньодержавних проблем
– критерії сильної держави в очах міжнародних партнерів.
Такий підхід стає вирішальним у формуванні належного іміджу
України. Найголовніше – перебороти бажання копіювати країни
й торувати власну дорогу до успіху з ненаграним патріотизмом,
усвідомленням глобальних проблем та готовністю їх вирішувати.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СУЧАСНОЇ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ
Актуальність теми. Стрімкий розвиток технологій та
інформатизація суспільства значно змінили методи та інструменти
сучасних воєн. Сьогодні ‒ важливим ресурсом для держави є
володіння інформацією та можливість вміло її застосовувати
задля власних цілей.
Швидке збільшення користувачів соціальних мереж (СМ),
що стають новим полем політичного дискурсу акутуалізує дане
дослідженя. Активне використання цих технологій в конфліктах
відбувається завдяки наступним особливостям: відкритий
доступ до мережі; можливість легкого створення та поширення
інформації; незначний контроль, або його відсутність над діями
користувачів; вплив саме на громадськість, а не на владу, тощо.
Головним завданням дослідження є аналіз особливостей
соціальних мереж та їх використання в конфліктах.
Аналіз досліджень та публікацій. Соціальні мережі як
інструмент інформаційної війни, а також їх вплив на суспільну
свідомість розглядали такі науковці: Г.Почепцов, М.Лібікі,
Ю.Макарова, М.Павлюх, Б.Ковалевич, О.Курбан, та інші. В
даному дослідженні розглянуто: особливості застосування даних
технологій в конфліктах, та зроблено висновки щодо особливостей
СМ та причини їх активного застосування.
Викладення основного матеріалу. Термін «соціальна мережа»
перше з’явився в соціальній теорії. В 1954 році соціолог
«Манчестерської школи» Джеймс Барнс використав його в своїй
роботі «Класи і збори в норвезькому острівному приході». Під
цим поняттям він мав на увазі певні зв’язки в малих групах, які
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використовуються громадськістю. Він використовував це поняття
для позначення зв’язків в малих групах, які використовуються
громадськістю та описуються соціологами.[1] О. М. Шахмартова,
Є. Ю. Болтага в своїй статті визначають соціальні мережі як
онлайн сервіси, що дозволяють об’єднувати людей за певним
принципом, надаючи їм зручні інструменти спілкування та
самовираження. [2]
Використання інформаційно-психологічного впливу та
пропаганди в соц. мережах сьогодні є частим явищем та може
виникнути між державами, організаціями, групами, тощо.
Наприклад, терористичні групи, як ІДІЛ, «Ісламська держава
Іраку та Сирії» (ISIS), активно використовують сучасні технології,
зокрема соціальні мережі: Twitter, YouTube, створюють закриті\
приватні сторінки на Facebook, де поширюють свою ідеологію та
організовують внутрішню комунікацію.
Експерти
переконані,
що
соц.мережі
активно
використовуються зловмисниками для координації та планування
терористичних атак, а також для вербування новобранців та
надання їм навчальних матеріалів. [3]
Військова операція «Литий свинець» може бути прикладом
використання мережевих онлайн структур та соціальних мереж
під час військового протистояння. Організована Ізраїлем операція
стала однією з перших та найуспішніших. Ізраїльське керівництво
мало на меті покращити інформаційний сегмент та залучило до
роботи спеціальних волонтерів, головним завданням яких був
моніторинг інформації в СМ та поширення контенту про перебіг
подій, діяльність ізраїльських військових у вигідному контексті.
Вже в січні 2009 року, через рік після початку бойових дій,
волонтери створили групу «gaza 2009» в тогочасній популярній
соц.мережі LiveJornal.com. Вона стала майданчиком для
обговорення подій громадськістю, та джерелом інформації для
світових медіа. Також, ця група боролася з фейками, і в разі
будь-якої пропаганди, модератори надавали волонтерам адресу,
де відбувалася інформаційна атака, та підписники розвінчували
неправдиву інформацію. Через деякий час аналогічні групи
з’явилися у мережах Facebook, Odnoklassniki, VKontakte.
Лише за один рік ця діяльність стала глобальним рухом, та
допомогла ізраїльським військовим комплексним наданням
інформації.
В Україні були створені аналогічні волонтерські проекти,
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які діяли як допоміжні ресурси у інформаційному протистоянні:
«Inform Napalm» та «Информационное сопротивление».[4]
Аналіз особливостей соціальних мереж свідчить, що дані
технології є серйозним інструментом сучасних конфліктів,
ефективне використання яких обумовлене широким спектром
можливостей, а саме: ведення спеціалізованих блогів; створення
аудіо- та відеофайлів різного характеру; моніторинг значимої
інформації та швидке надання власної; створення закритих\
приватних сторінок та акаунтів для своєї аудиторії, тощо.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СУЧАСНОЇ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ
У світі сучасних технологій дуже складно не піддатися
стороннім впливам та маніпуляціям. Чужа думка оточує нас
всюди і часом навіть спотворює власну. Соціальні мережі є
найбільш незахищеними джерелами інформації. В той же час
вони користуються популярністю кожної сучасної людини, яка
проводить там увесь вільний час. Саме ці прошарки суспільства
і є легкою здобиччю для маніпулятора чи злочинця. Адже люди
зовсім не думають про захист публікуючи всю інформацію про
себе у віртуальному світі. Зараз актуальним питанням залишається
захист від негативного впливу соціальних мереж. Люди довіряють
іншим в соцмережах тому, що між користувачами автоматично
встановлюється рівність. Тому, те, що сказала відома особистість,
індивід, сам того не підозрюючи сприймає як аксіому. Саме в
соцмережах користувач відключає таку властивість мозку, як
аналіз. І сліпо довіряє поданій інформації.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На тему «соціальні
мережі» та «дезінформація» проведено низку наукових
досліджень (В. Шлапаченко, К. Долженкова., Б. Потятинник, М.
Кіца та ін.). Дослідниками інформаційної війни є Дж. Орвелл, М.
Сущук, П.В. Сінсер, Емерсон Т. Брукінг, Г. Почепцов. Активною
протидією розповсюдженню фейкової інформації в Україні
активно займається сайт: DetectorMedia, організація Stopfake.
Статті про протидію фейковим новинам активно пишуть також:
MediaLab та Texty.org. За розвиток критичного мислення в
суспільстві відповідають освітні платформи EdEra та Prometheus.
Такі активні дії у більшості організацій почалися з 2014
року, коли країною ширилася активна кампанія пропаганди і
дезінформації з боку Росії.
Мета дослідження. Дати визначення дезінформаії, окреслити
її види. Проаналізувати як дезінформація впливає на сприйняття
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світу людиною. Окреслити основні види протидії дезінформації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дезінформація це перекручена, неправдива, умисно модифікована інформація, а
також процес інформаційно-психологічного впливу на свідомість
людини. [13]. За словником тлумачних слів: Дезінформація –
неправдиві, навмисно перекручені відомості про які-небудь події,
чиюсь діяльність і т. ін. [14].
Відомі наступні види дезінформації:
– введення в оману конкретної особи або групи осіб;
– маніпулювання вчинками (однієї людини або групи осіб);
– створення громадської думки щодо якоїсь проблеми або
об’єкта [5].
За вищенаведеними прикладами можемо окреслити що
основними інструментами дезінформації є: фейки і пропаганда.
Буде доречно згадати також і маніпуляцію в цьому контексті.
Адже це поняття є тотожним поняттю дезінформація. Без
успішної маніпуляції свідомістю дезінформація б не стала
такою популярною і не мала б значного успіху. А також таку
властивість, як складність розпізнання. Шутов Роман, експерт
з моніторингу російської пропаганди, а також програмний
директор ГО «Детектор медіа» вважає: «Маніпуляція — це
викривлення інформації, створення неадекватної картини світу
у ваших головах; культивація у вас «штучних потреб» (того,
чого насправді вам не треба, але маніпулятор робить для вас це
життєво необхідним), щоби змусити діяти в необхідному для
маніпулятора напрямку» .
Аби розуміти, як протидіяти фейкам і пропаганді, варто чітко
визначити ці поняття.
Пропаганда – поширення інформації – фактів, аргументів,
чуток, напівправди чи брехні – для впливу на публічну думку
[2]. Пропаганда прагне «втиснути» інформацію в певні межі і
відвернути реципієнта від будь-яких питань, що виходять за ці
межі. Пропаганда підрозділяється на «білу», «сіру» і «чорну»
залежно від її джерела і достовірності інформації.
• При «білій» пропаганді її джерела можна встановити
з великою точністю, та інформація більш-менш відповідає
дійсності.
• При «сірій» пропаганді джерело в точності визначити не
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можна, а достовірність інформації перебуває під питанням.
• «Чорна»
пропаганда
використовує
помилковий
джерело, поширює брехню і сфабриковані повідомлення і тому
розглядається як «велика брехня».
Дезінформація - це переважно використання «чорної»
пропаганди, оскільки вона використовує помилкову інформацію.
Таким чином, пропаганда будується на широкій гамі повідомлень
- від правди до відвертої брехні. У той же час в її основі лежать
певні цінності та ідеологія. Вона можуть варіюватися від
звичайної тенденційної інформації до відвертої брехні, але цілі
завжди заздалегідь визначені на користь пропагандиста. Метою
пропаганди є забезпечення загальної орієнтації, позитивного
або негативного ставлення до певного об’єкта. Основна мета
пропаганди – довести головні ідеї та теоретичні знання до
широких верств населення та перетворити у власні переконання.
Виділяють три основних критерії змісту ефективної
пропаганди:
1. Наявність центрального тези;
2. Легкість для розуміння цільовою аудиторією;
3. Складність для критики (обґрунтованість тез, їх
несуперечливість один одному і т. п.; або хоча б видимість цього)
[4].
Англійський соціолог Л. Фразер зазначає: «Пропаганда –
мистецтво примусити людей робити те, чого б вони не робили,
якби мали у своєму розпорядженні всі дані, що стосуються
ситуації». [6].
Щоб протидіяти пропаганді, треба знати, як вона працює.
Нижче наведені загальновідомі прийоми пропаганди:
1. «Роби, як усі!»: Це один з психоогічних патернів, яким
користується суспільство. Якщо хтось так робить, я маю чинити
так само. Адже ми думаємо що все, що робить більшість є істинно
вірним. Яскравим прикладом є навіть мода. Ми хочемо придбати
той одяг, який носить більшість. Дії тих, хто нас оточує, багато в
чому визначають нашу думку й поведінку.
2. Напівправда: Давайте рекламувати ті факти, які роблять
наші ідеї чи вироби привабливими! Але не будемо говорити
про негативні аспекти наших виробів чи ідей. Маркіз Астольфа
де Костина у історичних писаннях демонстрував, що стрижнем
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пропагандистської війни є неправда. Так, описуючи погані
санітарні умови життя в Росії й дикі вдачі місцевого населення,
він зовсім «забув», що в цей же час у кожному шановному
французькому домі, у тому числі й королівському, під час гри в
карти на стіл ставилася спеціальна тарілочка для роздавлювання
вошей, що періодично вибігали з розкішного одягу дам і кавалерів
3. Авторитетна думка: Одним з найефективніших методів
впливу є посилання до неіснуюсчого авторитету, при цьому не
називаючи його ім’я. Наприклад: «Британські вчені довели…»,
«Лікарі зазначають…». Найчастіше така інформація є брехнею.
Тож перш ніж в неї повірити, зверніть увагу на ці маркери.
4. Гра на емоціях: Якщо цей виріб закарбувався у вашій
пам’яті, то запитайте себе: «Чи дійсно він вам потрібен?». Якщо
ви вирішили його купити після реклами, то можна вас привітати,
пропагандист взяв своє.
5. Повторення: Йозеф Геббельс, засновник пропаганди
писав: «Маси називають істинною інформацією ту, що найбільш
знайома. Звичайні люди звичайно набагато примітивніші, ніж ми
уявляємо. Тому пропаганда, по суті, завжди повинна бути простою і
без кінця повторюваною. В остаточному підсумку, найвидатніших
результатів у впливі над громадською думкою досягне той, хто
здатний звести проблеми до найпростіших слів і виразів і в кого
вистачить мужності постійно повторювати їх у цій спрощеній
формі, незважаючи на заперечення високочолих інтелектуалів»
[11]. Один із найефективніших способів пропаганди – повторення
тих самих тверджень, це робиться для того, аби особа звикла до
них, і просто повірила. Людині завжди здається переконливим
те, що вона запам’ятала, навіть якщо це слоган, або настирлива
пісня. Роберт Чайлдині у книзі «Переконання» висловлює думку,
що людина радше купить товар, який на слуху, аніж невідомий.
Це є один з факторів прихованого переконання [12]. Психологами
проведена величезна кількість досліджень з метою з’ясувати
характеристики повторюваних повідомлень, що забезпечують
запам’ятовування. Тому кваліфіковані редактори телепередач
доводять текст до примітива, часто викидаючи з нього логіку й
зв’язний зміст, заміняючи їх асоціаціями та грою слів [4].
6. Негативні вислови про суперників: «Вони брешуть і
намагаються переконати вас, що їх хліб свіжий, проте наш –
найсвіжіший в усьому світі!».
Пропаганда зомбує і змушує людину слідувати думкам і діям
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маніпулятора. Тож тепер, коли ми знаємо, що це і як ідентифікувати
це явище, ми можемо мінімізувати її вплив.
Потужним і найбільш розповсюджуваним явищем
дезінформації є також і фейкові новини. Відрізняються вони від
пропаганди тим, що, якщо пропаганда обережно нав’язує думку і є
частковою правдою, фейк в своїй сутності абсолютна нісенітниця,
яка грає на емоціях. А ось яке визначення дає нам Ірина Мудра
в роботі «Поняття “фейк” та його види у ЗМІ»: « Фейком
називають недостовірну, неправдиву інформацію, неперевірений
фактаж. Вважаємо, що ці поняття не відображають суті фейку.
Адже фейк – це підробка, фальшивка, яка розповсюджується
спеціально для того, щоб дезінформувати аудиторію. Фейками
називають фотографії, які зроблені у фотошопі, спеціально
створені відеоролики, написані або вигадані неправдиві новини,
які важко відрізнити від правдивих. Також фейками називають
створені акаунти вигаданих людей у соціальних мережах, через
які розповсюджується неправдива інформація.».
Фейки зазвичай сильно емоційно забарвлені. Після прочитання
виникає нав’язливе бажання поділитися вигаданою інформацією
з кимось ще. Людина починає бездумно розповсюджувати його
і піддається паніці. Через сильний емотивний складник фейкові
новини розповсюджуються в 6 разів швидше за правду [3].
Фейки створюють заради того, аби тримати людину в напрузі.
Найчастіше причинами є:
1. Заклики до емоцій
Новини такого типу закликають до людських цінностей,
глибоких та сильних емоцій (захоплення, гнів, печаль,
розчарування) і через них керують нашою свідомістю.
2. Упереджені новини
Це однобічне трактування інформації та особиста
інтерпретація подій. Коли ви бачите, що автор явно схиляє вас
до свого ставлення – це привід замислитись. Професійні та чесні
журналісти мають просто висвітлювати події без оцінки, або ж
оцінювати їх з різних боків.
3. Теорії змови
Такі теорії відхиляють думки авторитетних експертів, а
аргументи, які спростовують змову, розглядаються, як додатковий
доказ змови.
4. Клікбейти
Це привабливі, сенсаційні заголовки для залучення уваги,
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часто з використанням великих літер, знаків оклику та емодзі.
Контент часто не відповідає назві.
5. Псевдонаука
Чарівні ліки, анти-вакцинація, лікування раку гомеопатією
та інші абсурдні речі видають за реальні наукові дослідження
з перебільшеними або помилковими твердженнями. Для
правдоподібності додають якомога більше слів з наукової або
схожої з нею лексики.
6. Сатира
Гумор та сатира, які деякі люди, на жаль, сприймають за
істину.
7. Напівправда – поєднання фактичного, фейкового,
помилкового або частково помилкового контенту.
8. Фальшивки – повністю сфабрикований контент, що
поширюється навмисно. Є така «партизанська» тактика, широко
розповсюджена в маркетингу та політиці: коментарі та відгуки
нібито від справжніх людей, а насправді – від фейкових акаунтів
або ботів.
9. Фінансово-політичний тиск
Всім відомо, що більш за все брешуть політики. Проплачені
канали та спонсоровані газети не можуть погано говорити про
тих, хто платить їм гроші. [1].
Коли ми можемо розпізнати фейки, то не важко зробити і
чотири кроки щоб їх перевірити.
А.Перевірте інтернет-адресу та популярність сайту.
Б.Дізнайся як давно працює сайт в соцмережі.
В.Дізнайся більше про власників сайту.
Г.Слідкуйте за датою публікацій [10].
Висновки. З вищенаведених фактів зрозуміло, що
дезінформація значно впливає на поведінку людини. А
фейки та пропаганда є потенційно небезпечними для
середньостатистичного пересічного споживача. Ми чітко
окреслили основні складники дезінформації. Визначили, якими
прийомами послуговуються їхні творці, аби спрямувати думки
читача в потрібний маніпуляторам бік. У статті наведені методи
запобігання впливу пропаганди та фейків на індивіда.та критерії її
розпізнавання. Тепер користувачі інформації зможуть більш повно
ідентифікувати ці явища, запобігати їх поширенню. У сучасному
інформаційному суспільстві дезінформація як явище, постійно
змінюючись, продовжує удосконалюватися. Використовуються
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усе більш витончені методи поширення спотвореної інформації.
Варто зазначити, аби побудувати повністю антипропагандистське
суспільство, треба вчити людей критичному мисленню і
фактчекінгу (перевірці фактів), аби споживач без проблем міг
відрізнити обман і пропускав спожиту інформацію крізь призму
аналітичного мислення. Реалізовувати це завдання вже розпочала
сучасна українська журналістика.
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СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ З ЦІЛЬОВОЮ АУДИТОРІЄЮ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПІД ЧАС
ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Постановка проблеми: Сучасний етап розвитку інтернетмаркетингу та реклами включає зміни у визначенні цільової
аудиторії та впровадження різноманітних методик.
Якщо раніше процес визначення цільової аудиторії
передбачав такі фактори, як вік, стать, географія, матеріальна
забезпеченість, то зараз також звертають увагу на спосіб життя
людини, її психологічно-соціальні характеристики, світогляд
тощо.
Актуальність теми зумовлена тим, що наразі будь-що – чи то
продукт, послуга, онлайн-ЗМІ, особистість чи політична партія
потребує визначення цільової аудиторії. Тому аби головна мета
створення цього продукту, послуги, товару була досягнута,
потрібно чітко визначити, кому та за яких обставин вона буде
адресована.
Новизна отриманих результатів: у розгляді нових підходів
до визначення цільової аудиторії та взаємодії з нею в мережі
інтернет під час просування товарів та послуг.
Основне завдання дослідження: визначити особливості
визначення цільової аудиторії в інтернеті, дослідити специфіку
взаємодії з цільовою аудиторією
Виклад основного матеріалу:
Для того, аби будь-який продукт, послуга, чи навіть рекламна
кампанія були ефективними потрібно вміти правильно визначити
аудиторію, якій буде адресований цей продукт/послуга/
рекламна кампанія. Існує безліч способів визначення цільової
аудиторії, проте передусім потрібно розуміти, що немає чіткого
універсального плану для усіх товарів та для усіх каналів. Щоб
зрозуміти, для кого буде корисний продукт, потрібно окреслити
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чіткий портрет споживача, зазначивши такі дані:
• Вік. Спираючись та цей фактор, можна вдало підібрати
канал, на якому просувати бренд. Наприклад, якщо це підлітки
та молодь, краще використовувати соціальну мережу Instagram, а
можливо й залучити Tik-Tok. Якщо йдеться про більш серйозний
товар чи послугу – до прикладу послуги стоматолога чи клініки,
то краще вибрати просування на сайті, а також створити акаунт
у Facebook.
• Cтать. Потреби жінок та чоловіків сильно відрізняються,
згадайте лише книгу Сета Годіна «Чоловіки з Марса, жінки з
Венери». Жінки будуть більш активними під час проведення
різноманітних конкурсів в соціальних мережах, до прикладу,
відмічаючи на фото сторінку бренду одягу.
• Рівень доходів. Малозабезпечені сім’ї будуть більше
звертати увагу на продукти і послуги, що допомагають
зекономити. А ось клієнти з високим рівнем доходів переважно
віддають перевагу продуктам і послугам, які підкреслять їх
статус. Але потрібно враховувати і те, що інколи люди з низьким
доходом можуть місяцями заощаджувати для улюбленого
бренду парфумів.
• Місцезнаходження. Здавалося б, в епоху інтернетмагазинів та продажу через соціальні мережі, місцезнаходження
не має значення. Проте варто зазначити, що люди, які живуть у
мегаполісі та в сільській місцевості, мають зовсім різні потреби,
вподобання і можливості. [1]
Для визначення аудиторії під час просування бренду в
інтернеті, спеціалісти також рекомендують знайти відповіді на
такі запитання щодо потенційних клієнтів:
1. Що вони бояться, що їх обурює та злить.
2. Скільки часу вони проводять на платформі, де ви хочете
просувати бренд.
3. Які у них є проблеми, та як їх зможе вирішити ваш
продукт чи послуга.
4. Які у них найзаповітніші бажання та мрії.
5. Як вони приймають рішення.
6. Як вони ставляться до ваших конкурентів.
Аналізуючи основні тенденції під час просування бренду
в соціальних мережах, можна дійти до висновку, які з них варто використовувати під час взаємодії, а які краще замінити та
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відмовитися від них.
• По перше, потрібно створити чітку навігацію для споживачів,
незважаючи на те, чи це сайт чи сторінка в соціальних
мережах. Варто створити для споживача усе, щоб йому не
довелося шукати інформацію дуже довго. Тобто на платформі має бути все: відгуки, інформація про місцезнаходження,
ціни тощо.
• Контент має бути живим та цікавим для споживача. Для
цього можна створити певні рубрики, відповідати на питання
підписників, розповідати життєві історії, самостійно
ставити питання. Наприклад, якщо це сторінка ресторану,
не обов›язоково завжди публікувати лише фото їжі, можна
знімати відео її приготування (це також збільшить довіру),
публікувати задоволених відвідувачів, які сміються і
їдять (бо там ще й весело). До цього можна також віднести
створення конкурсів, челенджів.
• Не варто застосовувати популярну схему «відповіли в
пп/дірект». Коли на сторінці магазину у соцмережах не
зазначають ціну, а клієнтам доводиться запитувати про це в
коментарях. Водночас чіткої відповіді ніхто не дає, натомість
пишуть – відповіли в приватні повідомлення/дірект. Тому
якщо продаж здійснюється безпосередньо на сторінці,
краще одразу зазначати ціну. Цю хитрість для залучення
аудиторії та збільшення коментарів усі давно знають.
• Тренди та меми. Щоб стати блищим до цільового сегмента,
потрібно бути сучасним. Усі скидають stories зі смішним
мемом чи маскою від Instagram? Хай зробить це і бренд. [4]
Отже, щоб правильно визначити цільову аудиторію
та вдало з нею комунікувати, потрібно передусім поставити
запитання, а чим бренд стане корисним для аудиторії, як він
розв›яже її проблеми, чи спростить її життя? Створюючи
портрет потенційних клієнтів, варто також пам’ятати про їх
психологічні особливості, вподобання, демографічні та вікові
фактори.
Під час взаємодії з цільовою аудиторією в мережі інтернет,
основне правило – це турбота. Турбуючись про своїх споживачів,
потрібно створювати цікавий для них контент, сайт чи сторінку
в соціальних мережах з навігацією. Це допоможе зблизитися з
аудиторією та вийти на інший рівень комунікативних стосунків.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНИХ
КАМПАНІЙ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Постановка проблеми: Сучасний світ втомився від банальної
та надоїдливої реклами. Водночас, технології дозволяють
залучати все більше нових платформ для розміщення реклами і
залучення клієнтів, оскільки бізнес-процеси та продажі зупинити
не можливо. Більшість потенційних споживачів сьогодні активно
використовує комунікативні майданчики соціальних мереж. Тому
рекламна кампанія в наш час потребує нових підходів впливу та
способів проведення саме у соціальних мережах, задля того аби
зацікавити нового споживача.
Актуальність теми зумовлена тим, що наразі будь-яка
рекламна кампанія потребує чіткої спланованості та розробки,
плану проведення, своєчасності та доцільності. Адже соціальні
мережі мають свої особливі алгоритми дій, і необхідно
підлаштовуватись під кожен з них.
Новизна отриманих результатів: у визначенні нових підходів
проведення рекламних кампаній, відповідно до особливостей
тієї чи іншої мережі.
Основне завдання дослідження: визначити особливості
проведення рекламних кампаній у соціальних мережах, дослідити алгоритми соцмереж.
Виклад основного матеріалу:
Для того, щоб рекламна кампанія у соціальних мережах
була вдалою необхідно для початку створити чіткий план, який
складається з певних складових:
• Цілей. Краще визначити конкретні цифри, зокрема, який
результат хочете отримати від кампанії, який прихід клієнтів за
період проведення рекламної кампанії очікується.
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• Цільової аудиторії. Для того, щоб правильно налаштувати рекламу у соціальних мережах, необхідно визначити цільову
аудиторію, яка зацікавиться вашою продукцією чи брендом.
• Конкуренти. Проаналізувати ринок конкурентів,
визначити та проаналізувати сильні та слабкі сторони, на що
необхідно робити акцент.
• Бюджет. Правильно спланувати бюджет кампанії, як
доцільно розподілити кошти так, щоб вистачило на все необхідне.
• Медіаплан. Включає в себе вибір рекламних носіїв, підбір
найбільш вдалого часу для публікацій.
Фахівці відзначають, що рекламна кампанія виявляється
ефективною за дотримання наступних умов:
• її підготовка і проведення базуються на глибоких
маркетингових дослідженнях, з урахуванням динамічної природи
ринку;
• створення чіткої, яка запам›ятовується і належним чином
впливає на заздалегідь обрану цільову аудиторію, рекламної
продукції;
• використання найбільш влучних для вирішення
поставлених задач, які враховують специфіку цільової аудиторії
засобів поширення реклами [1].
Розглянемо приклади рекламних кампаній найпопулярніших
соціальних мереж 2020 року – Instagram та ТікТок:
•
Instagram. Соціальна мережа по обміну фото і відео.
Присутність бренду в цій мережі дозволить підвищити лояльність
до бренду зі сторони потенційних споживачів та залучити велику
кількість нової аудиторії. Його популярність швидко зростає, так
як щомісяця з’являється 1 млрд активних користувачів. [3]
Просування рекламної кампанії в Instagram відбувається за
алгоритмом, який спирається на знання особливостей аудиторії
цієї мережі та технологічних можливостей платформи. Для того,
щоб налаштувати рекламу у цій мережі необхідно:
1. Переключитись на бізнес-акаунт, це можна зробити у декілька кліків через налаштування на самій сторінці.
2. Зайти у відділ «промоакціїї», який можна знайти на
основній сторінці.
3. Обрати публікацію або
історію для майбутнього
просування.
4. Налаштувати ціль, також тут можна спрямувати свою
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аудиторію на саму сторінку, на публікацію, на адресу, або
пропонувати одразу набрати за номером телефону.
5. Обрати кнопку дії.
6. Підтягнути цільову аудиторію, на яку буде орієнтована
налаштована реклама.
7. Встановити бюджет та тривалість реклами.
8. Продивитись статистику.
Необхідно максимально чітко продумати усі аспекти
налаштування реклами, адже потім виправити щось буду
неможливо. Просування публікації може бути призупинене або
зупинене у будь-який момент. Рекламна кампанія повинна бути
спланованою так, щоб споживач міг безперешкодно отримати
запропоноване у рекламному повідомленні.
Яким повинне бути ефективне рекламне повідомлення у
соціальних мережах?
• Чітко сформульоване.
• Використовується теперішній час.
• У тексті є заклик до дії «купуй сьогодні», «переходь вже
зараз».
• Повідомлення повинно бути коротким та змістовним.
• Написане зрозумілою, простою мовою, без використання
професійного сленгу.
• Ілюстрація повинна бути простою, лаконічною, проте
приваблюючою.
• Можна використовувати товарний знак або логотип
компанії.
- ТікТок. Це мережа, у якої налічується велика бібліотека
ліцензійного аудіоконтенту. Ця соціальна мережа набирає користувачів за рахунок можливості легкої популярності, тому багато
великих компаній, торгових марок, знаменитостей намагаються
проводити свої рекламні кампанії у цій мережі. Тік-Ток – це
відносно нова мережа, яка за кількістю завантажень обійшла
такі соцмережі, як Instagram, Facebook, Snapchat. Її суть полягає
у тому, що споживачі знімають відео-ролики до 1 хвилини,
накладаючи фільтри, ефекти та музику.
Особливість розміщення реклами на цій платформі полягає
у створені відео-контенту. Для зйомки відео є три формати
контенту:
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Базовий. Функціонал запозичений з Instagram Stories,
після чого додали своїх унікальних фішок. Вийшов достатньо
потужний відеоредактор з великою кількістю можливостей.
Ролики у вертикальному форматі можна розбавляти різними
ефектами та фільтрами.
Дуети. На лівій та правій частинах екрану розміщуються
два окремих ролика. За допомогою «дуету» можна робити
наспівувати пісню, «передавати» один одному предмети і т.д.
Цей формат часто використовують початківці ТікТокери, створюючи дуети з популярними блогерами, тим самим «набиваючи»
собі популярність, за рахунок чужого контенту.
Реакції. Нагадує конференцію по Skype. Оригінальний
ролик розміщується в нижній частині екрана, а своє ставлення
до відео автор демонструє в невеликому прямокутнику зверху.
Тіктокер може заборонити реакції на якісь свої кліпи. [2]
Алгоритм запуску безкоштовної реклами у ТікТок достатньо
простий, для цього необхідно:
• Зареєструватися;
• Одразу завантажити перше відео, для того, щоб ТікТок
вивів у рекомендації і його побачило більше людей;
• Використовувати хештеги, які підходять за тематикою відео;
• Проявляти активність, ставити вподобання, залишати
коментарі;
• Брати участь у челенджах (викликах), які лідирують у
вкладці «В тренді»;
• Запускати власні челенджі.
Види платної реклами у ТікТок поділяються на:
• Покупка реклами у блогерів. Активізує бажання споживача придбати такий товар чи послугу, так як блогер є лідером
думок.
• Проведення конкурсів або розіграшів. Залучає більшу
кількість аудиторії на сторінку бренда та підвищує покази
сторінки.
Висновок. Аналіз алгоритмів можливостей проведення швидких і безкоштовних рекламних кампаній, особливостей просуван-
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ня рекламної продукції у соціальних мережах Instagram та ТікТок
дає підстави зробити висновок, що ресурси цих комунікативних
платформ достатньо зрозумілі та прості для запуску рекламних
кампаній. Водночас, ТікТок має певні переваги, а значить
перспективи використання у рекламних цілях, оскільки його
алгоритми дозволяють зробити більш популярною та влучною
будь-яку рекламну кампанію.
Список використаних джерел та літератури:
1. РЕКЛАМНІ КАМПАНІЇ [Електронний ресурс] – Режим
доступу до ресурсу: https://stud.com.ua
2. ТикТок: перспективная площадка для рекламы или
мыльный пузырь? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://promo.altera-media.com
3. НАЙПОПУЛЯРНІШІ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ СВІТУ
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РОЛЬ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У
ФОРМУВАННІ РЕКЛАМНИХ ТА ПІАР-КОМУНІКАЦІЙ
Актуальність теми. Екологічні проблеми на сучасному
етапі є надзвичайно актуальною темою для дослідження, оскільки
зачіпають кожну державу та кожну націю. Ситуація з глобальним
потеплінням, внаслідок викидів в атмосферу діоксиду вуглецю,
на постійній основі обговорюється світовими лідерами, водночас
зі шляхами подолання проблеми. Якщо поглянути на це питання
з політичного боку, то, безперечно, воно впливає на міжнародну
політику, так само, як і на кожну державу диференційовано.
Виникає економічний концерн щодо того яку продукцію
тепер потрібно виробляти, що робити з товарами на яких є
високий попит, проте які, в той же час, несуть собою загрозу
для навколишнього середовища. Таким чином вплив екології
став відчутним в суспільних комунікаціях, особливо тих, що
стосуються реклами та піару.
Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженням цієї теми
займалися Р. Строган та Дж. Робертс, Д. Зінгхан, Л. Карлсон, М.
Шехтер та М. Зайднер. У даному дослідженні звертається увага
на поширення «зеленого» маркетингу та налагодження контакту
з еко-орієнтованими споживачами по всьому світу.
Завдання дослідження. Завдання полягає у визначенні
масштабів поширення «зеленої» реклами у світі та впливу
«зелених» рекламних та піар-комунікацій на міжнародні
відносини.
Викладення основного матеріалу. Сфера реклами і зв’язків
з громадськістю часто користується зацікавленістю чи
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зацикленістю суспільства на тих чи інших темах, для просування
певної продукції. Екологізм XXI століття став надзвичайним
поштовхом до змін у створенні рекламних стратегій. Реакції
споживачів на, так званий, «зелений» маркетинг разюче
змінилися, стали неймовірно позитивними. Цим обов‘язково
повинні були скористатися маркетологи.
Приблизно тридцять років тому, лише забруднення повітря та
навколишнього середовища бралися до уваги. На сьогоднішній
день відновлювальна енергетика, біологічні відходи, забруднення світового океану та багато інших проблем вивчаються
вченими, організовуються кампанії для привертання уваги
соціуму, друкуються статті.[1:558-575] Хоча існує багато
рекламних та соціальних кампаній, які висвітлюють вразливість
природи, дослідження показують, що сприйняття проблематики
ситуації різняться на індивідуальному рівні. Іншими словами,
реклама впливає по-різному на кожного індивіда, враховуючи
його власне світобачення та погляди, середовище, в якому він
виріс та оточення, яке на нього впливає. З цієї причини, компанії,
які орієнтуються на «зелений» маркетинг, повинні відповідати
рекламі, яку вони створюють, та визначати, на які групи населення
вона впливає.[2:143-151]
Поширюючи «зелений» маркетинг, відомі на увесь світ
компанії визначають себе як «екофрендлі» в очах своїх споживачів,
завойовуючи при цьому їхню повагу. Багато компаній, журналів
та інтернет-видань створюють щорічні рейтинги «зелених»
компаній, привертаючи до цього ще більше уваги. Наприклад,
інтернет-видання TechRepublic створює щорічні рейтинги
«найзеленіших» технологічних компаній. 2019-го року топ-п’ятірку склали: Apple, Alphabet (Google), HP, Microsoft, Dell. Apple,
наприклад, відверто взяла на себе зобов’язання використовувати
на 100% відновлювальну енергію для своїх дата-центрів.
Також компанія заявила, що переконала вдвічі більше своїх
постачальників чинити так само: тепер їх 44. Корпорація Alphabet – материнська компанія Google, очолила список 200 компаній,
що не були причетні до викидів карбону у 2019-му році. Екологічна некомерційна організація приймає позицію компаній, які
«лідирують на шляху переходу до чистого енергетичного майбутнього». Інші компанії теж суттєво відзначились.[3]
Масове зараження ідеєю порятунку природи призводить
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до дійсно корисних результатів. Перехід на відновлювальну
енергію та повторна переробка відходів відомими компаніями
позитивно впливають на навколишнє середовище. Проте така
діяльність допомагає не лише покращити екологічну ситуацію,
а й покращити імідж компанії в очах споживача. Наразі можна
з упевненістю сказати: еко-напрямок бренду має більше шансів
завоювати прихильність покупців, аніж ігнорування проблеми.
Побачивши екологічну пляшку з водою, люди, які піклуються
про навколишнє середовище, вірогідніше придбають саме її,
поряд з іншими.
Висновки. Новітні тенденції лише починають набирати
обертів. З кожним роком спостерігається збільшення «зеленої»
реклами на ринках світу. Співвідношення «зеленого» маркетингу з екофрендлі продукцію наразі практично гарантують успіх
у продажах. Проблема полягає лише в обмеженні фінансових
можливостей певних країн світу, що не дозволяє їм купувати
екологічні товари, а також здійснити перехід на відновлювальну
енергетику та екологізувати процеси виробництва. Світова
спільнота має більше звертати на це увагу, оскільки екологізація
лише певної частини держав не може призвести до необхідних
результатів. Вирішувати це питання потрібно негайно, адже воно
вже стало найпріоритетнішим в очах людства.
Список використаних джерел та літератури
1. Straughan, R. D. and Roberts, J. A. (1999). Environmental
Segmentation Alternatives: A Look at Green Consumer Behavior in
the New Millennium. Journal Of Consumer Marketıng. Vol. 16 (6).
2. Line, N., D., Hanks, L. and Zhang L., (2016), Sustainability
Communication: The Effect of Message Construals on Consumers’
Attitudes Towards Green Reastaurants, International Journal of Hospitality Management, 57.
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ҐЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМІ
Політична реклама – один із найефективніших інструментів
передвиборчої комунікації та впливу на електорат. Вона здатна
не лише конструювати той чи інший політичний імідж, а й
формувати в суспільстві певні норми та цінності, проте дедалі
частіше така реклама чинить зворотну негативну дію, зокрема,
поширеною практикою стає використання ґендерних стереотипів.
Передусім це зумовлено бажанням посилити емоційність
сприйняття та поглибити емотивний вплив на реципієнта, проте це
суперечить етичним нормам реклами. Мета нашого дослідження
– виокремити випадки політичної реклами з використанням
ґендерних стереотипів та окреслити їхній негативний вплив на
медіааудиторію.
Вивченню ґендерних стереотипів у рекламі присвячено
наукові праці українських та зарубіжних учених, наприклад,
«Ґендерні стереотипи в українській телерекламі» Л.Андрушко,
«Гендерні стереотипи зовнішньої реклами» Т. Марценюк,
«Жіночий образ у телерекламі: гендерний аспект» Т. Коваль та
ін. Наше дослідження доповнить наявні праці, а також поглибить
розуміння механізмів використання у політичній рекламі
маніпулятивних та експресивних образів, що ретранслюють
стереотипне сприйняття ролі жінки в суспільстві.
По-перше, варто окреслити дефініцію терміна «ґендерний
стереотип». Автори дослідження «Моніторинг сексистської
реклами» пропонують таке тлумачення: «Гендерні стереотипи –
уявлення про соціальні ролі для чоловіків і жінок, які базуються,
передусім, на біологічних ознаках, так звані традиційно жіночі
ознаки називають фемінністю (чи жіночністю), а чоловічі –
маскулінністю (чоловічністю). Маскулінність пов’язується з
силою, владою, мужністю, витривалістю, агресію, неемоційністю,
орієнтацією на успіх. Натомість фемінність – це емоційність,
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чуйність, слабкість, жертовність, залежність тощо» [2]. Негативна
дія ґендерних стереотипів у суспільстві проявляється у тому, що
вони обмежують можливості жінок та чоловіків розвивати свої
здібності чи будувати кар’єрний шлях. Ґендерна стереотипізація
може призводити до порушення прав людини та основних свобод.
У політичній рекламі найчастіше використовують такі
групи ґендерних стереотипів: традиційні ґендерні стереотипи –
зображення стандартної та загальноприйнятої соціальної ролі
жінки або чоловіка (наприклад, у передвиборчій рекламі Ю.
Тимошенко постає в стереотипному образі матері та/або хорошої
господині); ґендерні стереотипи, пов‘язані з відмінностями у
змісті праці (наприклад, у рекламі Ю. Дерев’янка використано
стереотипне зображення жінки-прибиральниці з гаслом
«Прибиральниці – за Дерев‘янка», а також аналогічний випадок із
професією вчительки). За даними дослідження Kantar TNS Online
Track, половина респондентів згодна, що для сучасної реклами
в цілому характерно стереотипне зображення жінок і чоловіків
(50%). Такі дані оприлюднила Світлана Хобта на Міжнародному
форумі «Реклама ХХІ сторіччя. Стандарти недискримінаційної
реклами» [1]. Це засвідчує наявність негативної тенденції
використання стереотипних образів у сучасному медіапросторі.
Отже, політична реклама чинить маніпулятивний вплив на
реципієнтів, використовуючи ґендерні стереотипи, які покликані
підсилити емоційність реклами, натомість у суспільстві дедалі
активніше формується розуміння необхідності відмови від
використання ґендерних стереотипів у медіапросторі.
Список використаних джерел та літератури:
1. Гендерні стереотипи та уявлення про гендерну
дискримінацію онлайн-користувачів України [Електронний
ресурс] // Kantar – Режим доступу до ресурсу: https://tns-ua.
com/news/genderni-stereotipi-ta-uyavlennya-pro-gendernudiskriminatsiyu-onlayn-koristuvachiv-ukrayini.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕТАПИ РОЗРОБКИ PR- СТРАТЕГІЙ
ДЛЯ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ
Постановка проблеми: З кожним днем все гостріше постає
проблема грамотного всебічного планування розвитку компанії
для отримання прибутку, популярності або залучення нової
аудиторії. Таким чином, для формулювання чіткого плану дій на
певний проміжок часу компанія потребує грамотного плану- PRстратегії.
Актуальність теми: зумовлена тим, що кожна компанія має на
меті збільшити прибуток та позитивно зарекомендувати себе для
певної цільової аудиторії засобами РR.
Новизна отриманих результатів полягає у розгляді
стратегій впливу на цільову аудиторію для просування бренду та
популяризації товарів чи послуг.
Основна мета дослідження: проаналізувати взаємодію з
цільовою аудиторією, цілі та завдання PR-стратегій
Виклад основного матеріалу:
PR-стратегія виступає як система, створена для вироблення
і реалізації чіткого плану дій в рамках певного проекту. При
роботі над стратегією необхідно враховувати інтереси різних
сторін. Ними можуть виступати ЗМІ, конкуренти, співробітники,
партнери, урядові органи, інвестори [1, c.122]. Перед PR-фахівцем стоїть завдання задоволення потреб всіх представників
різних цільових аудиторій. Для цього необхідно [2, c. 84]:
Уважно вивчити напрямок, який є провідним в діяльності
компанії; Товари і послуги, які вона надає, а також її головні
конкуренти на ринку і їх PR-стратегії;
Скласти персоніфікований портрет людини, яка відображає
типового представника цільової аудиторії: вказати її вікові та
соціальні характеристики, статеву приналежність та інтереси;
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Позначити, які мотиви рухають представниками всіх сторін:
керівниками, ЗМІ, конкурентами тощо.
Основні пункти PR-стратегії [3, c.128]:
− дослідження поточної ситуації;
− постановка цілей і складання завдань, які повинні бути
виконані в певний час;
− персоніфікований портрет представника ЦА;
− ключові напрямки PR-стратегії;
− ключові посилання і повідомлення для кожної цільової
аудиторії окремо;
− способи і методи вимірювання ефективності комунікації;
− чіткі алгоритми поведінки в певних періодах часу.
Враховуючи основні пункти потрібно пам›ятати деякі
особливості розробки PR-стратегій. PR-стратегія компанії повинна бути розрахована як на зовнішню, так і на внутрішню аудиторію. До зовнішньої аудиторії відносяться: клієнти компанії,
акціонери, партнери і конкуренти, органи влади та ЗМІ. До
внутрішньої аудиторії відносяться співробітники компанії.За
допомогою PR-стратегії компанія може вигідно позиціонувати
себе на ринку та покращити працездатність співробітників.
Правильно підійшовши до складання PR-стратегії, компанія
зуміє вигідно підкреслити свої відмінності від конкурентних
організацій, а також зможе донести свої корпоративні цінності
до цільової аудиторії.
Висновок.
Отже, правильно вибудувана PR-стратегія допомагає
вирішувати велику частку завдань в просуванні товарів і послуг.
Основне завдання просування полягає в тому, щоб споживачі,
до яких воно звернене, дізналися про продукцію компанії і
сформували позитивне ставлення до неї. Всі інструменти PR
можуть бути використані з метою пожвавлення образу компанії,
надання їй значущості й важливості в очах споживачів та в
результаті збільшити продажі.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ В УКРАЇНІ
Вибори в Україні є невід’ємною складовою політичного
життя держави. Завданням кожної виборчої кампанії є схилити
якомога більшу кількість людей до голосування на користь свого
кандидата. Задля цього використовують різноманітні методи та
інструменти впливу на електорат.
В основі будь-якої політичної кампанії лежить спрямована
на досягнення чітко визначеної мети воля певного політичного
діяча чи організації. У кожній політичній кампанії поштовх у вигляді наміру досягти бажаної мети і його готовність робити для
цього відповідні кроки. Ця готовність проявляється, насамперед,
у створенні групи, яка буде реалізовувати на практиці прийняте
рішення про досягнення політичної мети.
Суб’єктом політичної кампанії можуть бути: держава, окремі
органи державної влади, органи місцевого самоврядування,
політичні партії, громадські та громадсько-політичні об’єднання,
міжнародні політичні організації. Об’єктом впливу політичної
кампанії можуть бути: громадяни окремої країни або населення
кількох країн, окремі професійні, вікові та інші соціальні групи,
населення окремих регіонів країни, населених пунктів, окремі
посадові особи.
Остаточною метою політичної кампанії є встановлення
комунікації суб’єкта політичної дії – ініціатора кампанії – з
цільовою аудиторією, яка виступає об’єктом впливу в процесі
кампанії, консолідація певних соціальних або політичних груп
навколо певної політичної сили. Водночас паралельно з цим
може ставитися мета ослаблення авторитету політичного конкурента. Політичні технології існують у кількох видах, а саме:
розробка і ухвалення певних політичних проектів і рішень;
реалізація політичних рішень;
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технології формування політичної влади; виборчі технології;
технології організації діяльності політичних партій, організацій,
об’єднань; технології формування громадянської свідомості,
політичної культури; технології формування громадської думки;
технології узгодження суспільних інтересів; технології розв’язання політичних конфліктів тощо.
Кожна взаємодія, що ініціюється суб’єктом політичного
управління, має наближати його до наміченої мети. Однак на
практиці підсумком політичної кампанії далеко не завжди виявляється бажана мета.
Причин розбіжності між поставленої суб’єктом управління
метою і отриманим результатом безліч: невірно обрана стратегія
переконливої комунікації, незнання особливостей мотивації учасників політичної кампанії, неправильно проведена сегментація
політичного ринку тощо.
Під час президентських виборів у 2019 році українські медіа
доклали чимало зусиль, аби підштовхнути електорат зробити свій
вибір.
Арсенал інструментів при цьому був доволі широкий: від простих текстів до фактчекінгу (перевірка достовірності фактів) висловлювань кандидатів, за допомогою яких можна було зрозуміти,
програма котрого із них ближча та реальніша для втілення.
До того ж було активне поширення «чорного піару» проти
кандидатів у президенти в соціальних мережах, що також стало
особливістю президентської виборчої кампанії 2019 року.
Так, згідно звіту ENEMO[1], тактика «чорного піару» і брудні
кампанії були основним напрямком стратегій кандидатів. Вони
використовували різноманітні медіа-платформи для поширення
негативних повідомлень про опонента, які потім поширювалися
традиційними ЗМІ.
Вони відігравали ключову роль під час виборів, що відзначалися упередженістю та значною поляризацією завдяки корпоративним та політичним інтересам їх власників, деякі з яких нібито
мали тісні зв’язки з певними кандидатами.
Крім того, визначалась відсутність прозорості щодо фінансування кампаній кандидатів в обох турах. До них часто надходили
кошти з невідомих джерел (крім офіційних рахунків для проведення агітації, таких як державні ресурси та зовнішнє фінансу-
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Наприклад, напередодні виборів, телеканал «1+1» у «день
тиші» показував фільми та програми за участю Володимира Зеленського. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вирішила, що такі дії не є порушенням закону. З цього
приводу можна гадати фільм про колишнього президента США
Рональда Рейгана, який озвучував Володимир Зеленський.
Усе це та багато іншого відбувались через численні прогалини між правовими та регуляторними обмеженнями і не були
ефективно та своєчасно вирішені. Особливо ті, що були пов’язані
з прихованою політичною рекламою.
Високий рівень олігархізації медіа збільшив упередженість
журналістських матеріалів та залишався однією з головних перешкод для виконання положень виборчого законодавства, яке
передбачає, що і державні, і приватні ЗМІ повинні пропонувати
збалансоване та неупереджене висвітлення всіх учасників виборчих перегонів. Наприклад, вже згаданий «1+1» та «5 канал».
Головною формою агітації за кошти виборчих фондів кандидатів була політична реклама і платна «передвиборка» у формі
виступів кандидатів та виступів на їх підтримку, концертів, шоу,
відеороликів.
Телерадіопростір регіонального та місцевого мовлення під
час виборчої кампанії народних депутатів України мав також свої
особливості.
У регіонах матеріали передвиборчої агітації та політична реклама фактично не транслювалися в ефірі місцевих телерадіокомпаній, тому питома вага обсягів трансляції цих матеріалів припала лише на останні два тижні перед виборами. Отже, і найбільшу
кількість ознак порушень також було зафіксовано саме тоді.
Так, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
на позачергових парламентських виборах зафіксувала більш, ніж
100 порушень [2].
Національною радою також було зафіксовано багато медіа-порушень, серед яких: «джинса» (замовні матеріали) та неправильно оформлена та прихована реклама.
Крім того, були зафіксовані випадки підкупу виборців. Ряд
кандидатів здійснювали це, працюючи з організаціями пенсіонерів, інвалідів і т.д. Виборцям (або окремим групам – перш за
все пенсіонерам) пропонувались (безкоштовно, зі знижкою або
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Кандидатами проводилася організація обідів для ветеранів,
пенсіонерів; роздача подарунків, ліків, продуктових наборів; благодійні акції для пільговиків та малозабезпечених. У ряді випадків для «розкрутки» кандидата його підприємство використовувало прізвище кандидата в своїй назві або рекламі.
Тактика «розтягування голосів» – висунення кандидатів з метою відтягнути частину голосів конкурента, розколоти його електоральну базу (що досягається за допомогою збільшення числа
кандидатів при підборі таких осіб, які мали б подібні до кандидату-конкуренту характеристики або пересічні електоральні бази),
вважається бездоганною з точки зору законодавства.
Однак, репутація «брудного» закріпилася за окремим випадком «розтягування голосів» – «клонуванням кандидатів» – висуненням «двійників» – кандидатів по тому ж округу з тим же
прізвищем (або таким, що незначно відрізнялся), іноді і з тим же
ім’ям і по батькові. З цього приводу варто згадати, як в одному
бюлетені поруч знаходились два Ю.В. Тимошенка.
Проте, ENEMO відзначає, що всі кандидати та зацікавлені сторони визнали офіційні результати Центральної виборчої комісії.
Затримки в процесі підрахунку голосів не вплинули на легітимність результатів першого туру, хоча недоліки у списку виборців,
викликані технічними проблемами в Державному реєстрі виборців, були причиною для занепокоєння.
Окремо хочеться сказати про роль соціальних мереж. Сьогодні вони відіграють важливу роль у всіх сферах життя. Це стало новим методом впливу на людей та на їх політичні погляди.
Вплив впроваджувався шляхом створення чіткої маркетингової
стратегії, в якій кандидати створювали сторінки у популярних
соціальних мережах з яскравою рекламою та багатообіцяючими
лозунгами.
Важливим інструментарієм у цьому був, наприклад, мікротаргетінг, який довів свою ефективність в інших областях.
Мікротаргетінг – маркетингова стратегія, яка використовує
персональні дані користувача і демографічні дані для виявлення
інтересів конкретних людей або дуже маленьких груп однодумців, з метою вплинути на їхнє ставлення і поведінку. З 2013 року
Cambridge Analytica з метою політичної реклами збирала особисті дані десятків мільйонів користувачів Facebook і на основі
цих даних займалась розробкою стратегії для комунікацій.
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Згідно з розслідуванням британського видання The Guardian
[4], Cambridge Analytica на виборах США у 2016 році розпочала
роботу зі штабом Дональда Трампа на другому тижні червня 2016
року, коли він став однозначним фаворитом в гонці за висунення в президенти від Республіканської партії. До цього моменту,
у штабу Трампа не було жодних даних про свій електорат, ніякої
стратегії поведінки в інтернеті та розуміння, як працює політична
онлайн-реклама.
В Cambridge Analytica визначили ключові напрямки, на яких
необхідно концентруватися: це питання про володіння зброєю,
економіка і мігранти. Саме ці теми викликали найбільший відгук
серед потенційного електорату Трампа. Як випливає з опублікованої The Guardian презентації, Cambridge Analytica розміщувала
рекламні посилання в пошуковій видачі Google не тільки для того,
щоб на них натискали, але і для створення потрібного враження
про те чи інше питання, оскільки платне посилання розміщується
вище релевантної видачі.
Наприклад, за запитом «Трамп війна в Іраку» показувалася
посилання на сайт Трампа з заголовком «Гілларі голосувала за
війну в Іраку – а Трамп був проти». (Гілларі Клінтон була головним конкурентом Трампа на виборах).
Перед виборами штабу Трампа вдалося розмістити рекламу
прямо на головній сторінці YouTube – найвідомішому відеохостингу в світі з 1 мільярдом унікальних користувачів станом на
2016 рік.
Реклама Трампа на YouTube була таргетованною: жителів
районів з високою підтримкою мільярдера закликали піти на вибори і дізнатися адресу виборчої дільниці, а там, де він програвав Клінтон, користувачі бачили банер з розповіддю про відомих
прихильників Трампа.
Крім того, у Великобританії Cambridge Analytica активно займалася роботою зі збору даних для підготовки референдуму по
виходу країни з Європейського союзу.
Загалом, вважається, що компанія заволоділа даними в цілому
86 мільйонами користувачів соціальної мережі Facebook.
Соціальні мережі також стали рушієм трансформації політичних кампаній в Україні.
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Виборче законодавство України не виокремлює рекламу в інтернеті як окрему форму передвиборчої агітації (така агітація відноситься до інших форм агітації). За відсутності прямо визначених заборон притягнути до відповідальності особу за розміщення
передвиборчої агітації в інтернеті та соціальних мережах поза
виборчим фондом неможливо. [6]
Соцмережі широко використовувались більшістю кандидатів,
що дозволяло їм урізноманітнити свої кампанії для різних цільових аудиторій та охопити широку громадськість. Учасники особливо широко використовували Facebook, Instagram, YouTube та
Twitter для політичних агітацій.
В основному, кандидати використовували саме Facebook для
поширення своїх політичних меседжів, але навіть заборонена в
2017 році президентом Петром Порошенко російська соціальна
мережа «Вконтакте» використовувалась для політичної реклами
на українських виборах, так як мала 7 мільйонів активних користувачів.
Згідно з дослідженням «Інтерньюз-Україна» [5], під час виборів в Україні, риторика повідомлень з приводу виборів у «Вконтакте» була переважно проросійською. Більш того, російською
соціальною мережею користуються прихильники терористичних
угрупувань «ЛДНР», у лавах яких є регулярні російські війська.
Політичні сили України зазнавали масової критики; серед
партій, про які писали найчастіше, не було фаворитів. Найбільше негативних постів писали як про «Європейську солідарність»,
так і про «Опозиційну платформу – За життя» і «Слуга Народу».
Люди, які користуються соціальними мережами, рідко себе
стримують у висловлюваннях. Те, що вони пишуть – не часто скажуть в реальному житті. В інтернеті придумують різні образливі
назви, і на таке реагують моментально такими самими радикальними закидами.
«Слуга Народу» показала, що політична інформація у жанрі «стиль життя» може дати значно більше за серйозні пости у
Facebook. Іноді вона може переводити «лайки» та підписників у
реальні місця в парламенті.
Політична реклама у Instagram була направлена переважно на
молоду аудиторію. Лідерами згадувань у рекламних повідомленнях були Володимир Зеленський та партія «Слуга Народу».
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Зеленський вже у першому турі мобілізував молодих українців, які, що не є таємницею, найменш активно голосують на виборах. Аудиторія 18-29 років вважається найменш політично активною. Це ті люди, які менше дивляться телебачення, споживають
більше контенту в інтернеті, а соціальні мережі для них є не лише
джерелом інформації, а вагомою частиною повсякденного життя.
І саме в них й був спрямований основний удар по Петру Порошенку. Наприклад, його антирекламу у Facebook умовно можна
розділити на кілька тем: діючого на той час президента звинувачували у корупції, розвалі армії, війні, злочинному оточенні, у
зв’язках із Володимиром Путіним, Віктором Медведчуком і навіть з екс-президентом Віктором Януковичем.
Зазвичай, знайти авторів таких повідомлень найчастіше неможливо. На шести з семи сторінках пости на рекламу або не ставили, або її заблокували за нерозкриття даних про замовників.
Довгий час критикували і політику Facebook щодо політичної
реклами. Лише на початку 2019 року соцмережа зобов'язала замовників вказувати, хто і в яких інтересах таку рекламу оплачує.
Публічно Facebook заявляє, що постійно удосконалює систему моніторингу контенту для протидії політичним маніпуляціям.
Нещодавно соцмережа повідомила, що посилює контроль за контентом напередодні президентських виборів 2020 року в США.
Більш того, з нещодавніх пір, можна констатувати, що передвиборчі перегони у різних країнах вже переплітаються. В якості
прикладу можна навести ситуацію з майбутніми президентськими виборами у США, де головним опонентом діючого президента
Дональда Трампа є колишній віце-президент Джо Байден, навколо якого розгорнулась кампанія в Україні.
Володимир Зеленський і «Слуга Народу» і після перемоги
на виборах продовжили використовувати потенціал соціальних
мереж. З часу свого обрання президент неодноразово закликав
українців до різноманітних флешмобів і публікував свої відеозвернення в соціальних мережах. А екс-глава адміністрації президента Андрій Богдан навіть заявив, що новій владі не потрібні
журналісти, оскільки вона спілкується з народом без посередників.
Дональд Трамп – перший полі Таку ж поведінку взяли собі
і українські політики. Тепер повідомлення для засобів масової
інформації формують саме «пости» перших осіб країни лідерів
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Таку ж поведінку взяли собі і українські політики. Тепер повідомлення для засобів масової інформації формують саме «пости» перших осіб країни, народних депутатів, лідерів громадської думки і в першу чергу на це вплинув результат проведення
політичних кампаній на виборах президента і народних депутатів
у соціальних мережах. Отже, політичні кампанії в Україні знаходяться у світових трендах.
Список використаних джерел та літератури
1. ENEMO IEOM to Ukraine publishes the Final Report for the
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доступу до ресурсу: http://www.enemo.eu/en/missions/ukrainepresidential-2019/314-enemo-ieom-to-ukraine-publishes-the-finalreport.
2. Звіти - Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.nrada.gov.ua/reports/.
3. Попередні висновки КВУ щодо оцінки ходу виборчого
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УКРАЇНІ: ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ [Електронний ресурс] –
Режим доступу до ресурсу: https://internews.ua/opportunity/socialnetwork-research.
6. Про вибори народних депутатів України [Електронний
ресурс]. – 1601. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/4061-17.
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wp404.html.
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ОСОБЛИВОСТІ КАНАЛІВ ВПЛИВУ НА АУДИТОРІЮ В
СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ІNSTAGRAM
Постановка проблеми: Сучасний розвиток інтернетмаркетингу включає зміни у взаємодії з цільовою аудиторією та
впроваджує нові різноманітні методики впливу.
Якщо раніше вплинути на потенційного споживача можна
було просто створивши нову публікацію, то на сьогодні це
об’ємна маркетингова діяльність, з використанням усіх трендів
та захоплення кожного їх каналів впливу.
Актуальність теми зумовлена тим, що кожний бренд, який
веде свою активність в соціальній мережі Instagram потребує
вивчення, які існують канали впливу, та як з ними працювати.
Тому аби залучити як можна більше цільової аудиторії та
підвищити лояльність до бренду, потрібно розуміти як працюють
канали впливу, для того, щоб вони могли досягти бажаного
результату.
Новизна отриманих результатів: у розгляді нових каналів
впливу на цільову аудиторію для просування бренду та
популяризації товарів чи послуг.
Основне завдання дослідження: визначити особливості
каналів впливу, дослідити взаємодію з цільовою аудиторією.
Виклад основного матеріалу:
Для популяризації бренду та просування своїх продуктів
чи послуг, важливо зрозуміти, які канали впливу на аудиторію
будуть працювати, та як звернути увагу споживача на продукти
чи послуги, які надає бренд. Існують такі канали через які можна
впливати на споживача:
• Контент. Головна стрічка в Instagram, повинна виглядати
як видання чи вітрина магазину. Саме візуальне наповнення
вливає на перше враження аудиторії. Контент, який публікується
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має бути актуальним та якісним та відображати айдентинку,
філософію та естетику бренда. Якісний контент відіграє одну із
найважливіших ролей та може бути представлений, наприклад, в
фото чи відео форматі. За допомогою контенту можна збільшити
покази та відвідування сторінки. [1]
• Stories (історії). Окремий розділ, який дозволяє
публікувати короткі відео, які зберігаються на протязі 24 годин.
Надає можливість публікувати та тестувати який контент більше
подобається аудиторії. Цей канал впливу допомагає споживачу
стати ближчим до бренду, адже в stories можна показувати ритм
життя бренду, наприклад, процес виготовлення товарів чи якість
наданих послуг, тощо.
• Highights (ключові моменти). Історії, як можна зберігати
на довгий час та поділяти їх на окремі папки, наприклад, історія
створення бренду, умови доставки, тощо. Кожний споживач в
будь який час може переглянути та ознайомитись з інформацією.
• IGTV. (Instagram TV) додаток, створений для перегляду
вертикального відео, тривалістью від 15 секунд до 60 хвилин.
Переглядаючи такі міні фільми у споживача з’являється більше
довіри та зацікавленості, також підписавшись на відео в IGTV,
автоматично сторінка споживача підписується на сторінку бренда
в Instagram.
• Текст. Своєрідний вид контенту, який дозволяє емоційно
вплинути на рішення споживача. Тексти це розповіді та коментарі
від імені бренда, які повинні позбуджувати читача комунікувати
з брендом, залишити коментар чи вести дискусію.
• Пряма трансляція. Вхід в прямий ефір, де кожний має
можливість поставити питання і отримати відповідь. Ефір
зберігається на протязі 24 годин. Працює, як ефективний канал
просування.
• Маски для Instagram stories. Таким чином, маски
поширюються і зберігаються, користувачі, які зацікавились
можуть перейти автоматично на сторінку бренда.
• Хештеги. Ключове слова, перед яким стоїть значок
#, автоматично перетворюється в гіперпосилання і являється
навігаційним. При пошуку хештеги будуть підвищувати
пізнаванність бренду. Також можна створювати навігаційні
хештеги та використовувати їх як пошукову систему для окремих
рубрик.
• Геолокації. Допомагають залучити і відшукати аудиторію
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саме там, де вона найчастіше проводять свій час.
• Direct (безпосередній вказівник). Надає можливість
відповідати особисто на питання споживача, переконувати та
нагадувати про себе. Являється найважливішим каналом впливу
для продажів.
• Блогери. Надають найсильніший приріст нової аудиторії,
їх думка щодо бренду є вагомою в очах потенційного споживача.
• Конкурси. Аудиторія залишається задоволеною, та
нативно рекламує товари чи послуги бренда, коли робить репост
публікації із конкурсом, наприклад. В свою чергу, бренд отримує
велике охоплення, нових потенційних клієнтів та залучення
нової аудиторії.
• Таргетована реклама. Налаштування реклами на
конкретну аудиторію з конкретною ціллю, наприклад, випуск нової колекції чи акції, тощо.
Аналізуючи основні канали впливу під час просування бренду
в соціальній мережі Instagram , можна дійти висновку, що вони
працюють саме на просування бренду та продукції в соціальній
мережі Instagram. Можна виділити такі основні переваги:
1. Підвищення рівня довіри до компанії. Коли потенційний
споживач бачить живий профіль та активність бренду, то розуміє,
що фірма працює не перший рік і турбується про свою репутацію.
2. Через різні канали впливу можна щомиті привернути увагу
до бренду, швидко інформувати про нові акції, події та товари в
асортименті.
3. Завдяки таргетованій рекламі, є можливість точно
визначити цільову аудиторію, яка буде зацікавлена у пропонованому товарі чи послузі.
4. Збільшення відвідування та зростання кількості потенційних клієнтів.
5. Проведення інтерактивних онлайн- заходів.[3]
Отже, для успішного функціонування бренду, важливо
комунікувати з аудиторію на всіх каналах впливу, які надає
соціальна мережа. Тестувати, що найбільше подобається
аудиторії, залучати їх увагу за допомогою візуального контенту,
налаштовувати рекламу, надавати якісний контент, який би міг
вплинути на рішення потенційного споживача. Канали впливу,
будуть дієвими тільки в тому випадку, якщо бренд закриватиме
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якусь потребу споживача. Важливо нагадувати весь час аудиторії
про існування бренду, слідкувати за новими трендами та
налаштуваннями.
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www.marketing.spb.ru/lib-comm/internet/instagram.htm
2. ‘Хэштеги в Instagram: руководство по применению
[Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://
mishkadigital.ru/he-shtegi-v-instagram/
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НОВІТНІ КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У ПРОСУВАННІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку
інформаційних технологій усе більшою популярністю
користуються соціальні мережі. За даними Worldometers, станом на лютий 2013 року кількість користувачів Інтернет у світі становить 2,5 мільярда чоловік [2]. Кількість зареєстрованих
користувачів соціальних мереж щохвилинно збільшується. Така
популярність є цілком зрозумілою, адже за теорією мотивації
А. Маслоу прагнення до самовираження є найвищою потребою
людини, а соціальні мережі стали тією технологією, де можна
реалізуватися швидко й без психологічних втрат. Тому українські
користувачі не є винятком і також активно використовують соціальні платформи для спілкування й самореалазації.
Актуальність теми зумовлена тим, що з розвитком
інформаційних технологій загальні методи та засоби у просуванні
в соціальних мережах втрачають свою ефективність. Здебільшого
споживачі починають втрачати довіру до традиційних медіа та
ігнорувати їх.
Соціальні мережі, як новий простір існування споживачів
мають власні особливості, які відрізняють їх від решти медіа,
тому відповідно методи роботи в них також відрізняються від
традиційних. Ось чому питання щодо особливостей застосування
новітніх комунікативних технологій у просуванні в соціальних
медіа є актуальним для користувачів і бізнесів.
Метою цієї роботи є дослідження соціальних медіа як
інструмента просування та пропозиції сучасних технологій у
висвітленій темі.
Відповідно до поставленої мети були встановленні такі
завдання:
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- Дослідити поняття соціальний медіа маркетинг;
- Запропонувати новітні технології просування в
соціальних мережах;
- Навести приклад технологій просування у мережі Facebook.
Новизна отриманих результатів: у визначенні новітніх
комунікативних технологій у просуванні в соціальних мережах.
Виклад основних положень. Ринок соціальних медіа або ж
маркетинг соціальних мереж (SMM) є відносно новою платформою для діяльності рекламних агентів сучасних підприємств.
Споживачі все більше зосереджують увагу на опануванні сфери
Інтернет-маркетингу незалежно від масштабу та специфіки їх
діяльності.
Соціальний медіа маркетинг – унікальний інструмент
Інтернет-маркетингу, який передбачає просування продукту,
послуги, компанії чи бренда у будь-якій сфері внаслідок
використання соціальних медіа, контент яких створюється
завдяки їхнім відвідувачам [4]. Вони підвищують рейтинг у
пошукових системах, збільшують кількість висвітленої на сайті
на інформації та запускають елементи вірусного маркетингу.
Унікальність використання соціальних медіа полягає у тому,
що вони дають можливість взаємодіяти з потрібною аудиторією,
без нав’язливої дії традиційних маркетингових технологій.
Щодо просування в соціальних медіа слід розуміти, що це
комплекс заходів, спрямованих на залучення відвідувачів на
певну сторінку.
Відповідно до сучасних тенденцій та технологій просування
в соціальних медіа, автор сформулювала власні шляхи залучення
уваги користувачів:
1. Часто оновлюваний контент. Оновлення матеріалу
на сторінках це те, що потрібно сучасному користувачеві.
Відвідувачі цікавляться не самою сторінкою, а тим контентом,
який на ній розміщений.
2. Оригінальний контент. Присвоювати чужі матеріали
та інформацію не тільки небезпечно з точки зору авторського
права, але й карається самими ж користувачами, тому що це
може призвести до блокування сторінки на невизначений термін
та втрати іміджу.
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3. Тематичний контент. Якщо ви обрали певну місію для
вашої сторінки, варто дотримуватись її, оскільки багатогранність
може розсіювати увагу користувачів.
4. Розмір публікації не більше 5-7 абзаців. Сучасні
користувачі соціальних мереж цінують свій час та ресурси.
Занадто інформативні та довгі тексти вони пропускають,
перевантажений текст нікому більше не потрібний.
5. Контент: привід для спілкування, а не енциклопедичних
знань. Для активної сторінки потрібні активні відвідувачі.
Публікуйте такі тексти, які будуть викликати емоції та бажання
замислитися.
За останніми показниками у соціальних мережах зареєстровано
вже понад 5,7 млрд. профілів по всьому світу [1]. Завдяки тому,
що соціальні мережі є різноманітними, це дає можливість знайти
платформу, яка підходить для будь-якого бізнесу. Суттєвими
перевагами соціальних медіа є:
- Можливість для таргетингу;
- Не нав’язлива реклама;
- Клієнтська підтримка та зворотній зв’язок;
- Можливість виходу на глобальний ринок;
- Заощадження витрат на просування [3].
Найпопулярніша соціальна мережа – Facebook, в ній нараховується 1,6 млрд. зареєстрованих користувачів [1].
Розглянемо п’ять основних технологій просування в мережі
Facebook:
1. Стандартна реклама в Facebook. Вона являє собою
конкретну інформацію від рекламодавця і не містить у своєму
складі ніякої взаємодії. Така реклама дозволяє перенаправляти
користувачів на сторінки всередині соціальної мережі й на інші
ресурси.
2. Рекламні новини. Представляє собою (новини, огляди,
статті). Цей спосіб ефективний, тому що дає можливість дізнатись
про новий бренд іншим користувачам.
3. Рекламні публікації. Дає можливість підвищити
впізнаванність бренду і сформувати позитивне ставлення до
компанії.
4. Рекламні додатки. Можливість створити новий додаток і
просувати його у Facebook.
5. Реклама заходів. Реклама в групах має певну мету –
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залучити аудиторію до заходу, який організовує підприємство [1].
Висновок. Використання ефективних технологій є важливим
фактором успішного просування бренду чи компанії на ринку,
будь-якого підприємства, що спрямоване на залучення уваги
прихильників, розширення цільового сегменту, вдосконалення
та захист репутації компанії через формування лояльності до
бренда. Подані теоретичні аспекти ефективного здійснення
такої маркетингової діяльності дозволяють компаніям просувати
свій товар не тільки на вітчизняному ринку, але й підкорюючи
міжнародний, завдяки компетентному використанню ресурсів
соціальних мереж.
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Соціальність, персоналізація та інтерактивність —
властивості нових медіа, які відображають зміни ролі аудиторії.
У сучасному світі споживач самостійно управляє інформацією,
вибирає що, коли, як і яким чином йому дивитися і слухати. Люди
стають «просьюмер» - виробниками й споживачами інформації
одночасно. Аудиторія створює контент, модифікує та активно
впливає на нього. Звідси й створюється характерне для інтернету
змішання професійної та аматорської подачі.
Якщо у минулому доступ до інформації був обмежений типом
носія і його властивостями (папір, радіо, телевізор), то у сучасному
світі, що завгодно може бути оцифровано і все більше предметів
стають частиною глобальної мережі. Тепер місце, час, швидкість,
обсяг більше не мають значення. Комунікація і споживання
інформації можливі 24 години на добу в різноманітних формах.
Стрімкий розвиток притаманний у сучасному світі. Медіа
зазнали суттєвих змін. Традиційні ЗМІ поступово з’єднуються в
одну систему, утворюючи нові, модифіковані медіа, що мають
властивості друкованої преси, телебачення, радіо в цифровому
форматі. Адже, кросмедійність — це глобальна тенденція
розвитку медіаіндустрії.
Геррі Хейс виділяв такі рівні крос-медіа:
1. Сrossmedia 1.0. На різних медіаплатформах розміщується
однаковий контент в різних форматах.
2. Crossmedia 2.0. Створюється основний та додатковий
контент, який поширюється на платформи, які редакційно не
залежать від них та відрізняються від основних.
3. Crossmedia 3.0. Автор структурує цікаву історію для
різних медіаплатформ, з метою посилення впливу на аудиторію.
Контент, розміщений на одній платформі, спонукає споживача
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перейти на іншу.
4. Crossmedia 4.0. Розподіл контенту між багатьма
платформами. Цей останній рівень об›єднує елементи перших
трьох рівнів, але є більш динамічним. Автор крос-медійного
проекту повинен «жити» в історії разом зі своєю аудиторією та
грати з аудиторією на її умовах.
Кроссмедійність - це наслідок розвитку Інтернету, технічних
досягнень в області мобільного зв›язку, появи пристроїв для
читання електронних книг, газет, журналів.
Терміни «мультимедійна журналістика» і «кроссмедійна
журналістика» акцентують увагу на основних складових
конвергентної журналістики - розповідь про події в мультимедійній
формі і поширення контенту з різних медіаплатформ, спільне створення контенту журналістами з різних підрозділів медіакомпанії.
Регулярно з›являються нові глянцеві медіа-проекти в
Інтернеті. Вони існують окремо від друкованого бренду і
самостійно розробляють і просувають свій медіабренд. Багато
видань можуть почати свій бізнес в якості самостійних блогів
про моду - фешн-блогів. При успішному розвитку блоги перетворюються в ЗМІ. Для цього сайт або сторінка в соціальній мережі
повинна збирати по три тисячі відвідувачів на добу. Після цього
вони повинні бути включені до відповідного реєстру. З появою
нових платформ актуально розглянути поняття конвергенції, яка
стала яскравою тенденцією нашого часу.
Конвергенція (зближуватися) - термін, вже давно прийнятий
в геології, біології, математиці, економіці, мовознавстві для
позначення процесів сходження, взаємоуподоблення. Конвергенція в медіаіндустрії - процес інтеграції традиційних і нових медіа,
який супроводжується дублюванням контенту і створенням
альтернативних медіаплощадок.
Фізично зростає «обсяг» зробленого цифрового контенту
- переводяться в цифровий формат газетні та журнальні смуги,
теле- і кінофільми, музичні композиції. Крім того, продовжує
зростати і число гаджетів, які можуть відтворювати медіаконтент,
отриманий по телекомунікаційних мережах. Крім комп’ютера до
числа таких пристроїв можна віднести мобільні телефони і цифрові телевізори. А, також, пристрої формату iPad. Інтернет стає
особливим інфокомунікаційним середовищем. Зміст друкованих
ЗМІ в ньому доповнюється матеріалами і можливостями, які
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надають тільки нові медіа.
Розвиток конвергенції є багаторівневим. І крім технологічного
рівня, необхідно розглядати процес конвергенції на різних
рівнях: економічному і професійно-виробничому. Модель
мультиплатформенной редакції дозволяє видавцям не тільки
відповісти на виклики сьогоднішнього дня, але і дає можливість
повністю переключитися на цифрові медіаканали. І якщо «згасання» друкованих медіа в майбутньому не уникнути, то непогано б підготувати заздалегідь технологічну базу. Щодо економічного рівня, важливо відзначити умови оптимізації виробництва
на основі конвергенції самих ЗМІ. Так з’являються конвергентні
редакції, вони економлять на процесі виробництва змісту, створюючи контент-продукти не тільки для основних платформ
поширення, але і для суміжних. Тобто, через конвергенції,
медіаорганізації можуть приходити до хороших економічних
ефектів, якщо вони використовують кросмедійність контенту,
тобто здатність комунікаційних медіапродуктів, створених для
однієї медіаплатформи поширюватися і на інших.
Створюючи матеріали для друкованого видання журналісти
адаптують один і той же матеріал для сайту, соціальних мереж,
а також використовують його для сценарію відеоролика на
YouTube. Навіть, деякі економісти наголошують, що сьогодні
медіаконгломерати орієнтують свої підрозділи на гнучкі мережеві
взаємини в рамках однієї організації. Оптимізація досягається за
рахунок об›єднання в рамках одного підприємства структур, які
виробляють і поширюють конвергентний зміст. Відповідними
прикладами цього об›єднання стали такі події:
• У 2006 році найбільший Інтернет-пошуковик Google
купив відеохостингову компанію YouTube за 1,6536 млрд доларів
• Виробник комп›ютерного обладнання Apple створив
службу цифрового онлайн-контенту Apple TV (вона
застосовується на звичайні цифрові телевізори).
• У 2012 році найбільша соціальна мережа в світі, заснована
в 2004 році, Facebook викупила популярну безкоштовну мобільну
соцмережу Instagram за 1 млрд. доларів.
• Однією з останніх і найбільш витратних угод Facebook
стала покупка безкоштовного мобільного додатку для обміну
повідомленнями WhatsApp за 19 млрд. доларів.
Конвергенція ЗМІ також вібилася на професійно-виробничому
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процесі журналістської діяльності. Зросла комунікаційна активність користувачів і аудиторія розділилася. Це призвело
до появи нових споживачів. Це активні користувачі, які самостійно виробляють контент в різних соціальних мережах, тим
самим забирають на себе частину функцій журналістів. Таким
користувачем можна вважати будь-якого сучасного блогера, що
виробляє контент для досить великої аудиторії передплатників.
Таким чином, кросмедійність можна розглаядати, як фактор
розвитку візуальної мови. Для лінгвістики загальна тенденція візуалізації змісту очевидна, як один із напрямів формування тексту в ЗМІ. Візуальна мова дозволяє передавати інформацію з різними знаками, які утворюють полікод, автентичний менталітету
сучасної людини.
В даний час загальні тенденції розвитку журналістики мають
вагомий вплив на формування візуальної мови засобів масової
інформації. Таким чином, крос-медіа об’єднали традиційно
виділені медіа у загальне медіа-середовище, що призводить до
взаєморозповсюдження форм оформлення та подання змісту.
При створенні медіатексту та його представленої аудиторії,
використовуються всі доступні інструменти та формати,
різноманітність яких розвивається завдяки використанню різних
стилів та кодів, раніше характерних лише для певних засобів
масової інформації або запозичених з інших ЗМІ - у соціальних
засобах масової інформації, афіш, реклам, театру, книг та фільмів. Як результат, коло медіа лінгвістики значно розширюється.
Проблема взаємозв›язку вербальних та невербальних знаків
медіатексту, традиційно розглянутого семіотикою, активно вивчається в основній течії лінгвістики з кінця XX століття Інтерпретація «невербальних» знаків визначалася семіотичним
терміном «знакових» і зводилася в основному до зображень:
графічної ілюстрації, фотографії та інфографіки. Також загалом
згадувались інші паралінгвістичні, алексистські, зорові знаки. У
сучасній лінгвістиці різноманітність ознак візуальної мови значно розширилося: виділяють просторове розташування видання,
шрифтове рішення тексту або його фрагментів.
У той же час дослідження медіатексту у цій парадигмі можна
розкрити в теорії медіадизайну. Це дає змогу розглянути візуальну мову в цілому як невербальну складову медіатексту.
Візуалізація медіаконтенту, як інструменту його актуалізації
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значною мірою пов›язана із глобальним культурним контекстом
та розвитком іконосфери у медіа середовищі. Епоха постмодерну
характеризується посиленням візуального в повсякденній
культурі. Аналізуючи появу нових типів засобів масової
інформації, можна побачити, що кожен наступний етап
демонструє більші візуальні можливості: періодичні видання,
телебачення, Інтернет-ЗМІ, нові медіа, мобільні додатки тощо.
Перш за все, показовою є поява різноманітних гібридних медіа
форматів, багато в чому спричинених крос-медіа-етапом розвитку
спілкування. Формування в них медіатексту зумовлюється не
лише особливостями «прародичів» та впливом використовуваних
технологій. Властивості такої складної знакової системи не
виникають у результаті підбиття підсумків характеристик, що
формували її компоненти. Вони трансформуються, створюючи
новий формат або тип носія.
Так з›явилися такі формати медіатексту, як медіа-інфографіка (журналістика + дизайн + програмування), довгостроковість
(журналістика + мультимедіа), нативна реклама (журналістика
+ реклама), відео (відео + соціальні медіа), мультимедійні артпроекти (мистецтво + область показу + відео + аудіо) тощо.
Новий тип засобів масової інформації з›являється, коли формати
журналів і книг зливаються в «mook» (журнал + книга).
Новий формат створює особливий медіапростір і найбільш
наповнений особливою естетикою - він створений для зорових
і тактильних сенсорних систем, але його мета - підняти слово
на гідну висоту, показати його красу і повернути заслужену
повагу. Є багато публікацій, які розраховані на довге і продумане
дослідження - смакуючі ілюстрації, текстографія, що створює
особливий світ словесного тексту та графіки, розгадування візуальних метафор, розміщених на обкладинці або першій сторінці сайту - mook може бути і інтернет-журналом з окремими
друкованими випусками. На перший погляд, візуальна мова
визначає основний зміст цих незвичайних журналів і витісняє
слово, але це неправда: підкреслена візуалізація медіатексту
робить обидві його компоненти - словесні та візуальні однаковими у формуванні змісту.
Якщо проаналізувати візуальну мову традиційних засобів
масової інформації, можна зробити висновок про активізацію
форм цитування в результаті взаємодії кодів та знакових систем
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різних носіїв інформації.
Різні тенденції збереглися у XX столітті, коли авангардні рухи
«навчали» слова, речення та абзаци звучати, рухатись, виступають
як візуальні компоненти друкованого видання (текстова графіка).
Типографічні формати, незвичні для непідготовленого читача,
перетворюють текст у семантичну композицію, роблять з
нього «картинку». Основний тип знакових знаків змінився в
засобах масової інформації: графічна ілюстрація замінюється
фотографією та фотомонтажем.
Окрім мистецьких тенденцій та технологій відтворення нового
засобу комунікації, кінематограф, що відображає технологічну
природу століття, мав істотний вплив на подальший розвиток
візуальної мови засобів масової інформації. Субтитри безшумного
кіно, поєднання кадрів у екрані, принципи редагування
зумовили розвиток складних словесних блоків, багатоекранність
екранування телебачення. Анімація була основою руху.
Телебачення, у свою чергу, впливало на друковані ЗМІ,
змушуючи журналістів поступатися зоні фотографам та
ілюстраторам, шукати нові формати, які могли б конкурувати з
видимістю та швидкістю телебачення. Нові принципи візуалізації
призвели до активного включення інфографіки до медіатексту. Ці
тенденції зберігалися і в XXI столітті, коли ЗМІ активно опановували Інтернет та цифрові технології, що призвело до конвергенції
медіа, універсалізації візуальної мови.
Перехресна медіальність візуальної мови відображає її
універсальність, що дозволяє вивчити її як візуальну складову
медіатексту. Останнім часом особливо очевидним є перенесення
форматів, характерних раніше для певних засобів масової інформації, у новому медіа середовищі. Тут можна виділити наступні:
• Плакатні форми на титульних сторінках періодичних
видань та домашніх сторінках Інтернет-ЗМІ та нових ЗМІ.
• Конструктивні компоненти (візуалізація структури
контенту): напівназви книг у періодичних виданнях та логотипах
телевізійних програм; заголовки та рубрикація на екрані
телевізора; модульний принцип організації медіатексту на
порталах новин, визначений форматом мобільних медіа.
• Інфографіка (інформація + графіка), традиційна для
періодичних видань, широко використовується в медіа-проектах
Інтернет-ЗМІ та нових ЗМІ та на телебаченні.
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• Драматургія та сценічна майстерність передаються
з театру та кіно на телебачення (формат відкритої студії,
документальні проекти) та мультимедійні проекти інтернет-ЗМІ
та нових медіа.
• Принципи навігації через тексти ЗМІ: індексація
активного компонента, характерного для інтернет-ЗМІ, у
періодичних виданнях та новинних програмах на телебаченні.
• Літописні формати подання інформації в офлайн і
онлайн-виданнях використовуються в інформаційних системах
на телебаченні.
• Художні прийоми (у фотографії, графічній ілюстрації,
кольоровій палітрі та графічних елементах, шрифтах, текстовому
стилі), характерні для епохи чи окремої події, описані у статті,
довго читаній чи програмі.
Слід зазначити, що той самий крос-медіа-проект може бути
представлений у всіх форматах у рамках єдиного підходу до його
візуальної мови як універсальної семіотичної системи.
Висновок
Доступність Інтернету, розширення функціоналу мобільних
телефонів і поява кишенькових комп›ютерів - всі ці процеси
21 століття прискорили сприйняття інформації і зажадали від
ЗМІ створення нових форм і каналів комунікації для передачі
інформації. Однією з таких форм став мультимедійний текст, як
елемент мультимедійного видання. Він поєднує в собі інформацію
різних видів, таких як текст, зображення, відео та інтерактивні
елементи.
Таким чином, вивчення процесів візуалізації медіатексту
доводить, що перехресна медіальність є одним з головних
факторів розвитку медіатексту та безпосередньо впливає на
створення візуальної мови, розширення його функції від суто
естетичних до пізнавальних.
Кроссмедійність - це можливість використання в якості
каналу
поширення більш ніж одного ЗМІ - аналогового або цифрового.
А, дуже велику роль у кросмедійності грає журналіст. Йому
недостатньо бути талановитим автором текстів. Щоб входити в
штаб конвергентної редакції, він повинен володіти основними
навичками використання технологій в сфері відео-, фотообробки,
інфографіки та створення сайтів. Багато журналістів в умовах
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сучасного інформаційного простору поєднують в собі функції
автора, фотографа і навіть відеомонтажера. Співробітники редакції, відправляються на місце події або знаковий захід, не тільки
збирають інформацію для перетворення її в текстовий матеріал,
а й самостійно роблять фотографії, відео для більш повного
розкриття теми
і сприйняття статті кінцевими користувачами не одним, а
кількома органами почуттів.
Ряд фахівців у світі ЗМІ відзначають, що у кожного працівника
редакції повинна бути своя основна спеціальність, і головне
завдання журналіста - ясно викладати свої думки і доносити
інформацію до аудиторії. Але володіння додатковими навичками,
дає фахівцеві незаперечні переваги, допомагає створювати
кроссмедійний матеріал, призначений для різних аналогових
і цифрових платформ, а в умовах сучасного інформаційного
простору все частіше потрібно саме універсальний журналіст.
Медіа-індустрія, як і все наше життя в цілому, зазнає
найбільші зміни. Цікаво спостерігати, до чого вони приведуть
через деякий час. І ще більш цікаво — яка наступна глобальна
зміна у виробництві та споживанні інформації чекає на нас і що
стане основою для майбутніх «наднових» медіа?
Список використаних джерел та літератури
1. Крос-медійна
журналістика
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://uk.m.wikipedia.org/
wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BC%D0%B5%
D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D1%8
3%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%
82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 – Назва з екрана.
2. Журналістика
конвергентна,
крос-медійна,
мультимедійна, цифрова
[Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
https://stud.com.ua/55852/zhurnalistika/zhurnalistika_
konvergentnaya_kros_mediyna_multimediyna_tsifrova – Назва з
екрана.
3. Лариса Зимина [Электронный ресурс]– Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnaya-konvergentsiya-novyemedia-i-izdatelskiy-biznes – Загл. с экрана.
4. Ник Робинсон: что такое Новые Медиа [Электронный
ресурс]– Режим доступа: http://rocket-center.ru/blog/Media/51/

760

CHto-takoe-Novye-Media.html – Загл. с экрана.
5. Вера Волкова [Электронный ресурс]– Режим доступа:
https://medialing.ru/cross-mediality-as-development-factor-of-themedias-visual-language/ – Загл. с экрана.
6. Определение понятия «конвергенция» [Электронный
ресурс]– Режим доступа: https://studbooks.net/722751/zhurnalistika/
opredelenie_ponyatiya_konvergentsiya – Загл. с экрана.
7. Ольга Удовикова: Современные глянцевые медиапроекты
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Фелінська Еліна Едуардівна
студентка
( Національний авіаційний університет, м. Київ)
КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КУРСІВ
ІСТОРІЇ МОДИ
Навчальні круси -це серія уроків або лекцій, на яких є
можливість проходити навчання, які необхідні для роботи або
діяльності.
Актуальність теми. Сьогодні ми не можемо уявити своє життя
без вільного доступу до інформації,можливість отрамання інформаціє дистанційно є одною із переваг сучаних тезнологій. Отримання нових знань у швидкому світу змін тенденцій є важливим
для спеціалістів та студентів, щоб завжди підтримувати рівень
знання із конкретних тем.
Онлайн курси-це отримання знань і навичок за допомогою
підключення до інтернету через використання гаджетів. Отримання у режимі “тут і зараз”.
Під час онлайн-навчання “студенти” проглядають лекції
у відеозаписі або в прямій транслації,проходячи інтеректівні
тести, обмін файлів і досвідом, мають змогу комунікувати із
лекторами і ставити запитанння спеціалістам у форматі “чатів”
Таке навчання допомогає скороти час на дорогу і підвищувати
свою кваліфікацію у вільний час.
Один із нових видів комункаціє на навчальних курсає є Мотиваційні брначі у форматі Інстаграм.
Мотиваційні бранчі - це формат публічних зустрічей та інтерв›ю
з відомими людьми або з фахівцями в будь-якої окремої області.
Бранч- це зустріч 3 в 1, комунікація із цікавими
людьми,задана тема гостем зустрічі та смачна їжа.
Спікером має змогу бути блогери,актори , лікар-дієтолог,
спеціаліст із будь-якої сфери. У глядачів завжди є можливість
вести діалог в
зустрічі і задавати їм будь-які питання.
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Щоб приєднатися до таких бранчів , треба
ввести
в пошуку Instagram хештег #instameet
#instabrunch і
додати назву свого міста (наприклад, #instameetkyiv).
Такі зустрічі з іншими вмісті, надихають, знайомлять
із
новими
людьми
із
різних
сфер
діяльності.
Мета мотиваційних бранчів - зібрати інфлюенсерів, блогерів,
підпріємців разом і познайомити їх один з одним, тому для першої
зустрічі бранчі проводять в кафе або на відкритому просторі .
Такий захід вперше організувала група інстаграмерів з Нью-Йорка.
На ньому понад 50 осіб знімали все підряд: від хот-догів до собак.
Поширення
новини
про
зустріч
вони
використовували
хештег
#instameet
у
всіх
опублікованих фото або твіти, що стосуються зустрічі.
Відомі бренди використовують Інста бранчі для
показу нової продукції серед відомих інфлюенсіров.
Бренд Sisley провів презентація в Києві для промоушена нової
лінії косметики. Сама презентація пройшла у формі бранча
- і, природно, викликала фурор у багатьох Інста-блогерів і
інфлюенсеров. Серед них були Єлизавета Юрушева, Елла Кандиба,
Лілія Літковська, Соня Плакидюк і інші шанувальники бренду.
Мета заходу:ознайомлення із новою лінією косметики.
Що отримав бренд: Зворотній зв›язок через аудиторію,
безкоштовну рекламу свого бренда через успішних інфлюенсерів.
Сам захід
проходив в закритому форматі тільки за
участю блогерів і відомих споживачів і журналістів.
   Практичне значення отриманих результатів роботи полягає в
тому, що результати дослідження, отримані в даній роботі, можна використовувати при аналізі кейсів для дисциплін: Брендиг,
Fashion-комунікація, Візуальна комунікація, SMM.
Основне завдання дослідження: визначити особливості визначення та проаналізувати маркетингове середовище навчальних
курсів про моду.
Виклад основного матеріалу:
FLAB це українська школа практичних fashion- курсів. Навчають у форматі онлайн та офлайн, включають формат інтста
бранчів. Викладають відкриті лекції про моду чоловіків та жінок. Воркшопі та майстер-клас про стиль та навички fashion-бізнесу. Практичний курс підходить для персональних шоперів,стилістів,підприємців в сфері моди
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Засновниця -Ліна Христофорова, екс-редактор українського
журналу L›Officiel, персональний стиліст та модний спікер
Заснований у 2016 році
Онлайн комунікація: платформа Instagram. Кількість
підписників 10,8 тисяч. Використання контенту фото/відео та
сторіс.
Частота публікацій на сторінці 2-3 рази на тиждень сторіс
3-5 рази на день.
Залучені такі інструменти просування контенту:
Пости
візуально виглядають в одній стилістиці (фото з білими
рамками)
використовують професійній фотоматеріал
розповідають про новини світу моди, корисні поради для
стилістів
call to action – закликають зайти на сайт і придбати курси
стиль комунікації –
неформальний, художній (з
використанням метафор, порівнянь, риторичних запитань)
публікують коментарі глядачів та лідерів думок
не використовують хештеги
STORIES
анонсують курси
анансують інста бранчі
короткі новини моди
відгуки зірок
показують бекстейдж
HIGHLIGHTS
інформація про курси
анонсують зустрічі
відгукі
IGTV:
Публікують відео із засновниками
Прямі ефіри:
Формат інтерв›ю, проводять із лідерами дуком,блогерами,
фешн стилістів.
Платформа Facebook
Кількість підписників: 1504 тис.
частота створення публікацій: 2-3 разів на тиждень
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Використовують даний контент
розповідають про статі
call to action – закликають до переходу сайту
продають курси
використовують відео контент
мають відкриті відгуки
дублюють контент з Instagram
створюють фотоальбоми із минулих заходів
стиль комунікації – неформальний, художній (з використанням
метафор, риторичних запитань
мають чатбота , який повідомляє новини, пропонує
ознайомитися із вартість курсів та змістом
Сайт
Контент: блог сторінка із власними стаття. Використовують
професійний відео та фото матеріали.
має продажу бренд блокноту
має запис вебінарів
має e-mail-розсилку
має контактні дані
має подарункові сертифікати
детальний опис курсів та інста бранчів
знайомить із командою
виділяють відгуки від медіа
показують випускників курсів та їх роботи
Офлайн комунікація: формат інста бранчів та відкритих
воркшопів.Комунікує зі своєю цільовою аудиторією через
соцмережі (Facebook, Youtube, Instagram) Цільова аудиторія – це
аудиторія молодих стилістів, блогерів інфлюєнсерів.
Як правило, це жінки та чоловіки
25-35 років, які
вдосконалюють навички у сфері моди
Тому ,FLAB активно створюють контент на instagram,
також мають додоткову сторінку у facebook . Сайт достатньо
технологічній і є зручним для користування і зчитування
інформації.
Отже, створення навчальних курсів дають змогу дійті висновку,
що успішні проекти мають свої сторінки у соціальних мережах,що
дають змогу швидко надавати інформацію, комунікувати та
збирати зворотній зв›язок. Візуальний контент разом з корисною
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інформацією приваблює потенційних клієнтів. Ідея філософія
бренда швидше доноситься до цільової аудиторії.Сам формат
бранчів показує нові взаємини із споживачами, що вже змінився
- сьогодні це не лінійні відносини «продавець-покупець»,
а партнерство, необхідне для успішного розвитку бізнесу.
Головна задача бранчів- це щоб учасники знайшли для себе
корисні знайомства, читачів для своїх блогів, партнерів для
нових проектів. Бранчі тільки набирають популярності Україні.
Список використаних джерел та літератури
1. General site analysis- https://flab.com.ua
2. Стаття : Вьюшкина Елена Григорьевна “Масові відкриття
онлайн курсів,теорія,істоія розвитку” -analysis of the article .
|Загал. з екрану|
3. https://dou.ua/lenta/articles/online-education/
- Назва з
екрану. ( Електронний ресурс)
4. https://skyeng.ru/articles/pochemu-obrazovanie-onlajn-takpopulyarno - analysis of the article (Елекротний ресурс)
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В. М. Храпач
(Національний авіаційний університет, м. Київ)
КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
КУРСІВ ІСТОРІЇ МОДИ
В сучасному житті реклама посідає важливе місце в
інформаційному просторі багатьох країн , керує поведінкою
людей, маніпулює їх свідомістю. Важливу увагу потрібно
приділити політичній рекламі. Вона повинна інформувати
виборців про діяльність політичної партії та її лідера, однак не
завжди її інформаційне наповнення є відповідним. Досить часто
політична реклама будується на обіцянках та негативних оцінках
опонентів. Тому важливо виокремити рекламні особливості
президентських виборчих кампаній.
За версією дослідниці А. Акайомової, “політична реклама
- це система комунікацій, покликаних змінювати свідомість і
поведінку людей відповідно до політичних цілей рекламодавця
(політичних партій, рухів, лідерів)”.[2:2] Основна функція
політичної реклами - інформаційна, оскільки одне із зaвдань,
що стоять пeред нею, - оповіщення, ознайомлення аудиторії з
політичною aкцією, кандидaтом, пaртією, їхніми поглядaми,
пропoзиціями, перевагaми.
Як відомо, політична реклама є іміджевою, адже вона
спрямована на формування позитивного іміджу політичної
сили. До іміджевої, як і до решти видів реклами є певні вимоги,
які вміщені у Міжнародному кодексі рекламної практики від 2
грудня 1986 року. Отож, розглянемо стандарти етичної поведінки
і правила створення реклами, встановлених цим кодексом, і
порівняємо за цими вимогами рекламні кампанії 2014 і 2019
років.
1) Пристойність. Реклама повинна містити інформацію, яка
жодним чином не порушує загальноприйняті норми пристойності.
Тут обидва кандидати дотрималися вимоги;
2) Чесність. Реклама не повинна зловживати довірою
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споживача та не достатком у нього знань чи досвіду. Вимоги
дотримались обидві партії;
3) Реклама не повинна без обґрунтованих причин грати
на почутті страху. «Блок Петра Порошенка» дещо зіграв на
почутті страху виборців. В рекламі наведені фрагменти мітингів,
військових дій, що не може аргументуватися, як позитивний
досвіт і виглядає як загроза в тому випадку, якщо українці не
віддадуть свій голос на користь Петра Порошенка.
4) У рекламі заборонено використовувати забобони та
акцентувати на цьому увагу. Цієї вимоги дотрималися в обох
виборчих президентських кампаніях;
5) Реклама не повинна використовувати зображень, закликів,
аудіо ефектів, які могли б спровокувати насильство. Жодна з
реклам не містить в собі наявного чи прихованого заклику до
насильства;
6) Реклама не повинна підтримувати дискримінацію за
расовою, релігійною чи статевою ознакою. Обидва представники
дотрималися вимоги. У рекламі команди «Слуга народу» навіть
демонструється соціальна рівність.[1]
Отже, реклама, представлена електорату 2014 і 2019 років,
значно відрізняється між собою. За статистичними даними 2014
року, Петро Порошенко виборов перемогу з показником 54,70 %,
Володимир Зеленський в той час переміг з показником в 73,22
%, що може свідчити про більш успішну рекламну кампанію
останнього.
Список використаних джерел та літератури
1. Міжнародний кодекс рекламної практики [Електронний
ресурс] : міжнародний документ від 2 грудня 1986 року. – Режим
доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_010 – Назва з
екрану
2. Акайомова А. Політична реклама як процес комунікації /
А. Акайомова // Віче. - 2011. - № 6. - С. 2-5. - Режим доступу до
ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2011_6_2
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(Національний авіаційний університет, м. Київ)
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ
В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ
Щорічні мітинги проти влади, хабарництво у правлячих колах
держави й ухвалення абсурдних законів – усе це реалії політичної
ситуації, що склалася в Україні. Як же найвпливовішим політикам
вдається зберегти довіру електорату, а головне - місця у Верховній
Раді? Їх головний інструмент- політична реклама. І в той час, як
на її створення вони витрачають сотні мільйонів гривень, українці
із захватом спостерігають за європейським рівнем життя. Для
пояснення цього парадоксу авторка статті поставила за мету
порівняти політичну рекламу України та Польщі. До цього часу
жоден із науковців не робив таких спроб, зосереджуючи увагу
на дослідженні видів та функцій цієї індустрії загалом. Звідси
випливає наукова новизна роботи.
Перед початком порівняння доцільно дати визначення
поняттю «політична реклама». Дослідниця А. Акайомова вважає,
що «політична реклама — це система комунікацій, покликаних
змінювати свідомість і поведінку людей відповідно до політичних
цілей рекламодавця (політичних партій, рухів, лідерів).»[1: 2]
Оскільки досліджуваний феномен має розгалужену структуру,
порівнювати його слід за конкретними критеріями, перший з
яких – ключові гасла та змістове наповнення. Переглянувши
рекламні ролики польських та українських політичних діячів
авторка встановила , що цінності, гасла й мотиви порівнюваних рекламних індустрій мають багато спільного. Так, тенденція
близькості кандидата у президенти з народом є характерною як
для України, так і для Польщі. Це можна простежити на прикладі
передвиборчих кампаній Володимира Зеленського та Броніслава
Коморовського. Чинний президент України намагався завоювати
прихильність електорату лаконічними фразами про омріяну
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країну з гідними умовами праці, рівними дорогами та заможними
людьми. Схожими гаслами та принципами керувався й Броніслав
Коморовський. У своєму передвиборчому рекламному ролику
він позиціонує себе як далекоглядна людина, яка завжди на
боці молоді, що прагне жити в незалежній країні. Показовою
є й політична реклама Анджея Дуди – кандидата у президенти
Польщі у 2020 році. Його гасло: «Хай живе Польща!» та спроби
створити у виборців враження про нього як про президента,
який завжди поруч з народом», співзвучні з кампанією Петра
Порошенка – українського екс-президента («Головне - не втратити країну!») Проаналізувавши політичні рекламні ролики
партій, авторка статті встановила, що їм характерне акцентування уваги на високих податках, дорожчанні товарів найпершої необхідності, недостатній кількості робочих місць і т. д.
Крім цього, польські та українські політичні партії у своїх передвиборчих програмах схильні вказувати на помилки своїх
суперників («Громадянська платформа» на чолі із Гжегожем
Схетиною і «ПІС» на чолі з Ярославом Качинським у Польщі;
партії «Слуга народу» Володимира Зеленського та «Європейська
Солідарність» Петра Порошенка в Україні). Наступний пункт –
ступінь фінансування та превалюючі форми політичної реклами.
У ході дослідження авторка виявила шокуючу інформацію:
«Політики та партії витратили на телерекламу більш ніж 647
мільйонів гривень у 2018 році. Близько 568 мільйонів з них
мала б коштувати політична реклама кандидатів у президенти.
Більшість цих видатків не потрапила до офіційної звітності
політичних партій, а отже, залишається невідомим походження
коштів, якими оплачувалася реклама.»[2] Звідси випливає,
що в Україні політики надають перевагу телевізійній рекламі,
невиправдано висока ціна якої не є свідченням ефективності.
Адже постійне переривання політичною рекламою комерційних
роликів на телебаченні або сприяє роздратуванню потенційних
виборців, або робить їх байдужими до кандидатів. Натомість
«…в сусідній Польщі виборчий кодекс зобов›язує до проведення
теледебатів між представниками всіх кандидатів на виборах до
Сейму, Європейського парламенту та президента Польщі.»[3]
Відповідно, масштаби політичних рекламних кампаній
там значно менші, а фінанси витрачаються здебільшого на
організацію дебатів та роботу професійних агітаторів. Дебати –
це відмінний спосіб завоювати довіру електорату справедливим
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способом, заощадивши при цьому величезну кількість коштів
на безперервних набридливих роликах, що транслюються
по телебаченню. Це не тільки суттєва відмінність польської
політичної реклами від української, а й перевага.
Перейдемо до найважливішого – законодавчого регулювання
політичної реклами в порівнюваних країнах. В Україні окремого
закону, у якому йдеться про вимоги та заборони щодо політичної
реклами, не існує. До того ж, поняття «політична реклама» та
«передвиборча агітація» практично не розмежовані. Авторка
роботи схиляється до думки, що відсутність чітких нормативноправових актів, які забезпечують злагоджене функціонування
політичної реклами, призводить до зловживання політиками
ефірним часом та іншими рекламними засобами для утвердження
свого іміджу в суспільстві. На противагу цьому, «Виборче
законодавство Польщі чітко визначає, скільки грошей може
витратити на кампанію виборчий комітет (штаб), навіть регулює,
який їх відсоток може бути затрачений на рекламу. До речі,
у лютому 2011 р. були прийняті зміни до виборчого кодексу,
якими Сейм заборонив користуватися під час виборчої кампанії
платною рекламою на радіо та телебаченні. Це обмеження
було запроваджено, щоб змусити партії до реальної дискусії, а
не просто «війни рекламних роликів. Йшлося і про обмеження
фінансових витрат, адже реклама на телебаченні та радіо - один з
найбільш дорогих видів реклами.»[4] Вищезазначені положення
відображають прагнення польського уряду зруйнувати стереотип
щодо завуальованості та неправдивості будь-якого виду
політичної реклами шляхом створення рівних умов для всіх
учасників виборчого процесу.
Таким чином, українська політична реклама значно відрізняється від польської. Якщо схожість її ціннісних орієнтирів
та гасел можна обґрунтувати спільними очікуваннями та
вимогами українців і поляків до влади, то відмінності у
законодавчому регулюванні, формах та масштабах фінансування
є показниками невідповідності стандартів України таким, що є
загальноприйнятими у європейській спільноті.
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ЛОКАЛЬНИХ БРЕНДІВ В УКРАЇНІ
Маркетингова стратегія визначає загальний ігровий план бізнесу щодо досягнення потенційних споживачів та перетворення
їх на споживачів продуктів чи послуг, які надає бізнес. Маркетингова стратегія містить ціннісну пропозицію компанії, повідомлення ключових брендів, демографічну цільову позицію клієнта
та інші елементи високого рівня.
Маркетингова стратегія інформує маркетинговий план, який є
документом, який деталізує конкретні види маркетингової діяльності, яку веде компанія, та містить графіки розгортання різних
маркетингових ініціатив.
Маркетингові стратегії в ідеалі повинні мати триваліший
термін служби, ніж окремі маркетингові плани, оскільки вони
містять цінні пропозиції та інші ключові елементи фірмового
бренду, які, як правило, несуперечливі протягом тривалого часу.
Іншими словами, маркетингові стратегії охоплюють обмін повідомленнями великої картини, а маркетингові плани окреслюють
логістичні деталі конкретних компаній.
Інтернет-реклама – важлива складова маркетингової стратегії сучасної компанії. Реклама в Інтернеті допомагає просувати
товари та послуги на нові ринки й добре сприймається тими, хто
користується комп’ютерами і смартфонами. Але чи зможе вона
бути настільки ж ефективною, як традиційна зовнішня реклама,
стане зрозуміло потім. Інтернет-реклама – індустрія з мільярдним
прибутком. Витрати на цифрові рекламні кампанії у світі досягають 140,34 мільярдів доларів і становлять чверть від усіх витрат
на рекламу в ЗМІ. На початку 1990-х років та активного поширення Інтернету в 2000-их роках частка онлайн-реклами збільшуєть-
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ся у геометричній прогресії. У сучасному світі будь- який вид реклами має дуже важливе значення у ході просування будь-яких
товарів чи послуг. Дослідження FEVAD-Mediametrie barometer
засвідчило, що 78 % інтернет-користувачів ознайомлюються з інформацією про продукти чи послуги на веб-сайтах, перед тим як
здійснити чи замовити послугу . Покупцеві важливо знати про
переваги та недоліки товару.
У соціальних мережах бренду легше поширювати певні оголошення та контент, який має переглянути певна цільова аудиторія, та при цьому витрати можна контролювати. Для прикладу,
10000 показів рекламного контенту в Фейсбук або Інстаграм коштуватимуть дешевше, аніж 10000 показів реальним людям в офлайн у віці 25 – 45 років. Кожен день Facebook відвідує понад 1,8
млрд користувачів. Це дуже велика кількість. Україна посідає 10
– е місце у світі за кількістю жінок, які використовують Instagram.
Їх 58,27 % від загальної кількості українських Instagram-користувачів. Серед українців 18 – 24 років 2,8 млн осіб користуються
цією соцмережею.
Вчені продовжують обговорювати точний сенс маркетингової
стратегії, тому існує безліч визначень. Наступні цитати допомагають викристалізувати нюанси (сучасної) маркетингової стратегії:
● «Єдина мета маркетингу - продати більше більшої кількості людей, частіше і за більш високими цінами». (Серхіо Зіман,
керівник відділу маркетингу та колишній маркетолог Coca-Cola
та JCPenney)
● «Маркетинг - це вже не те, що ви робите, а історії, які
ви розповідаєте». (Сет Годін, колишній керівник бізнесу та підприємець)
● «Мета маркетингу - це знати і розуміти, який товар або
послуга замовника підходить йому і продається сам». (Пітер Друкер, зарахований як знайдений сучасний менеджмент)
● «Робота з маркетингом ніколи не робиться. Говорили про
вічний рух. Ми повинні продовжувати інновації щодня. (Колишній віце-голова та головний директор з маркетингу, GE)
● «Візьміть дві ідеї та складіть їх, щоб створити одну нову
ідею. Зрештою, що таке Снуджі, але не мутація ковдри та товару?» (Джим Кукрал, спікер і автор «Увага!»)
Ретельно зроблена маркетингова стратегія повинна бути
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принципово вкорінена в ціннісних пропозиціях компанії, що підсумовує конкурентну перевагу компанії, що володіє над конкуруючими підприємствами. Наприклад, Walmart широко відомий
як роздрібний продавець із «низькими щоденними цінами», бізнес-операції та маркетингові зусилля яких обертаються навколо
цієї ідеї.
Незалежно від того, чи це дизайн друкованої реклами, масове
налаштування чи кампанія в соціальних мережах, маркетинговий
актив можна оцінити, виходячи з того, наскільки ефективно він
повідомляє про основні пропозиції компанії. Дослідження ринку
можуть бути корисними для визначення ефективності даної кампанії та можуть допомогти визначити невикористану аудиторію
для досягнення нижчих цілей та збільшення продажів.
Нижче наведені 10 ефективних маркетингових стратегій:
1. Створення веб-сайту
Жіночий одяг Daily Daily повідомляв, що минулого року було
закрито понад 1875 магазинів моди, але, за даними Statista, дохід
у сегменті моди планують збільшити через інтернет. Звичаї щодо
покупок змінилися, і споживачі все більше віддають перевагу покупкам в Інтернеті, а не відвідувати магазини в торгових центрах.
Це означає перехід від модного бренду до модного бренду електронної комерції.
2. Мобільна присутність
Цифровий маркетинг важливий для індустрії моди. Як і наша
схильність до покупок в Інтернеті, ми замінюємо клавіатури для
екранів і вирішуємо переглядати все в інтернеті за допомогою
смартфонів, а не настільних ПК. Для модного бренду, це означає,
що потрібно створити веб-сайт на мобільній платформі. Без цього
більшість клієнтів не можуть переглядати сайт на смартфонах і
це призведе до зменшення покупок або переглядів на сайті. Це
особливо важливо в модній індустрії, оскільки багато споживачів
здійснюють покупки через смартфон.
3. Приєднання до соціального світу
Маркетинг соціальних медіа для модних брендів є абсолютно
необхідним. Можна не тільки використовувати його для зв’язку
зі своєю аудиторією та вибудовувати стосунки з ними, але також
використовувати певні платформи, такі як Instagram, щоб демонструвати та просувати продукти. Крім того, потрібно інтегрувати
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свій магазин з певними каналами, такими як Facebook, Instagram
та Pinterest, тобто, якщо цільова аудиторія побачить щось, що їм
подобається, переглядаючи каталог, вони можуть придбати його
тут і там.
4. Лідери думок
Якщо говорити про соціальні медіа, то деякі найкращі модні
кампанії соціальних медіа обертаються навколо впливових людей. Для тих, хто цього не знає, впливові люди - це люди у вашій
галузі / ніші, які мають великі прихильники фанів і привертають
до себе увагу і довіру своєї аудиторії. Наприклад, один з найкращих способів просувати свою лінію одягу - це змусити впливового представника зробити фотографії або відео, як вони носять
частину одягу або повний образ. Врешті-решт, маркетинговий
ефект, подібний до середньої школи; впливові - популярні діти,
а їхні послідовники - інші діти, які наслідують їх і хочуть бути
такими ж, як вони.
5. Використовуйте новітні технології
Зараз ми в розпалі технологічної революції, що відзначається швидким прогресом у таких технологіях, як штучний інтелект
(ШІ). Наприклад, чатові. Чат-боти діють, як цілодобові представники служби обслуговування клієнтів, які направляють ваших
клієнтів у дорогу до оформлення замовлення, як тільки вони приземляються на ваш сайт. Якщо у користувачів є питання, вони готові відповісти на нього. І якщо вони не можуть відповісти на це
питання, представник компанії може взяти на себе відповідальність та відповісти на всі інші питання.
6. Персоналізуйте все
Shopify повідомляє, що на 43% покупок впливають персоналізовані рекомендації або акції, і що 75% споживачів хочуть,
щоб бренди персоналізували повідомлення, пропозиції та досвід.
Тут важливо відзначити, крім того, що персоналізація допоможе
продати більше, - це те, що споживачі не хочуть персоналізованих
повідомлень зі своїм іменем; вони хочуть, щоб весь їхній досвід
був особистим. Вони хочуть, щоб бренд( магазин) знав їх самих
та їх уподобання, і якщо магазин збирається щось просувати,
краще переконатися, що це їх цікавить. Коли справа доходить до
цього, персоналізація - це те, що створює успішні маркетингові
кампанії моди.
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7. Ремаркетинг користувачам
Краса ремаркетингу полягає в тому, що ви орієнтуєтесь на людей, які вже відвідували ваш веб-сайт у минулому, тому відразу
ж ви знаєте, що вам є з чим працювати. Крім того, ви збільшуєте
шанси на конверсію в звичайному оголошенні, оскільки ви показуєте їм те, що вони вже переглядали на вашому веб-сайті, а
не випадковий товар, який їх може зацікавити або не зацікавити.
Тоді ремаркетинг дає вам більше експозиції бренду, кращу орієнтацію на аудиторію, вищі показники конверсії та покращену рентабельність інвестицій.
8. Зосередьтеся на своїх візуальних зображеннях
Візуальність важлива для всіх брендів, але тим більше для
модних брендів, які залежать від естетики, щоб залучити та утримати клієнтів. Якщо ви завантажуєте щось, що призначене для
перегляду, будь-то зображення чи відео, переконайтеся, що воно
високої якості та добре виглядає. Вони можуть здатися непродуманими, але ви здивуєтеся кількості брендів з пікселізованими
або розмитими зображеннями, які малюють їх продукцію в невтішному світлі.
9. Створення блогу
Попросіть будь-яке модельне агентство назвати вам кілька
обов’язкових брендів моди, і вони, безсумнівно, скажуть вам почати блог. Як відмітна ознака контент-маркетингу, який робить
все, починаючи від поліпшення вашого органічного рейтингу пошуку до відкриття нових користувачів для вашого бренду, ведення блогів є одним з найважливіших маркетингових інструментів,
якими ви користуєтесь. Для початку кожна публікація блогу
створює нову цільову сторінку, щоб ваша аудиторія знайшла вас.
Більше того, ви можете використовувати блог для поширення
будь-яких новин або оновлень, представляти нові стилі з парою
зображень у форматі HD, щоб показати їх, або допомогти своїй
аудиторії в деяких посібниках зі стилів у міру зміни сезонів.
10. Провести конкурс чи раздачу
Остання стратегія маркетингу модного бренду - це організувати конкурс з подарунками. Незалежно від того, чи потрібно
рекламувати новий продукт, відзначати свято, чи просто тому, що
конкурси та роздачі - це чудові способи залучення нових клієнтів
та взаємодії з існуючими. Вони ідеально підходять для сприяння
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поінформованості про бренд та підвищення як вашої аудиторії,
так і бізнесу. Окрім шуму, який ви генеруєте навколо своєї торгової марки та продуктів, ви можете змусити учасників просувати
акцію, підписавшись на розсилку електронних листів, поставити вподобання або поділившись соціальною сторінкою тощо, що
може дати вам цінні дані споживачів, якими ви можете користуватися. підготувати свою маркетингову стратегію вниз.
Щоб реклама в соціальних мережах була успішною необхідно
органічно вписати її в сценарій процесів та інтегрувати в спілкування, інтерфейс чи ігри. Варто звернути увагу на наступні безкоштовні методи:
- групи, спільноти, фан-сторінки
- просування медіа-контенту, у якому варто додавати назву
бренду чи адресу веб-сайту.
Платні способи просування в соціальних мережах:
- таргетована реклама;
- реклама в додатках;
- конкурси.
Правила просування в соціальних мережах:
- створити програму залучення користувачів, при цьому не
прагнути бути у вирі останніх технологічних тенденцій, а бути
там, де є клієнти, потенційні клієнти й ті, хто впливає на їхнє залучення;
- необхідно максимально заповнити профіль, тому що це
викликає довіру та людям не подобається спілкуватися з анонімами;
- пам’ятати про те, що контакти − дуже важливий фактор для
досягнення успіху, головним в цьому пункті є правильно обрана
цільова аудиторія, інколи варто використовувати соціальні мережі
вузьких напрямків, що мають меншу аудиторію ніж загально тематичні, однак ефективність від просування може бути набагато
вищою;
- бути активним, таким чином можна привернути увагу до
своєї персони, відповідно й до продукту чи послуги, при цьому
необхідно прагнути залучити й перетворити у прихильників тих
людей, які ще не знайомі із даним брендом. У цьому теж потрібно
знати міру
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Отже, брендинг в соціальних мережах є не лише одним із
ефективних способів формування прихильності до бренду, а й
унікальним каналом зворотного зв’язку з клієнтами. Щоб рекламна кампанія досягла успіху необхідно дотримуватися наступних
принципів: правильно визначити цільову аудиторію, брати активну участь в житті співтовариства, бути чесним з відвідувачами, не
боятися використовувати нові технології.
Список використаних джерел та літератури
1. 10 найефективніших стратегій маркетингу для бренду
моди [Електронний ресурс] //APPNOVA – Режим доступу до ресурсу: https://www.appnova.com/marketing-strategies-for-fashionbrand/
2. Креативні маркетингові стратегії для індустрії моди[Електронний ресурс] //CHRON – Режим доступу до ресурсу: https://
smallbusiness.chron.com/creative-marketing-strategies-fashionindustry-67393.html
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ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ:
СВІТОВИЙ ДОСВІД ОФОРМЛЕННЯ
Роль довідкових видань у сучасному світі постійно набуває
актуальності. Відшукування нових підходів до макетування та
верстки довідкових видань, їх презентація у електронному та
друкованому виді привертає зацікавлені інтереси міжнародної
професійної громади видавців та поліграфістів.
Довідковою літературою є вид видань, головне призначення
яких - систематизувати матеріал у формі, зручній для отримання
довідок різноманітного характеру, які розраховані на вибіркове
читання. Словники, енциклопедії, довідники, визначники, атласи,
путівники, буклети, брошури календарі - типологія довідкових
видань досить широка.
При цьому важливо розуміти потреби читача і завдання
майбутнього видання. Інформація довідкового видання
повинна мати такі важливі для читача якості, як повнота,
корисність, достовірність та новизна. В такому разі довідкове
видання, завдяки наданій інформації, позбувається прірви між
знанням автора і неповним знанням читача. З огляду на це
складання довідкового видання вимагає копіткої, тривалої, іноді
багаторічної, організованої діяльності великого кола фахівців.
Інформаційно-аналітичний бюлетень «Аналітичний вісник у
сфері освіти й науки» як електронне періодичне видання ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського вперше видано в 2015 р.
Бюлетень є складовою системи інформаційно-аналітичного
забезпечення педагогічної науки й практики України, яку
розробляють фахівці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
Рубрики аналітичного віснику: «Національна освіта: інноваційна
школа», «Педагогічна наука», «Психологічна наука» –
допомагають отриманню читачам логічно-структурованої, на-
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укової інформації з проблематики останніх наукових досліджень із питань педагогіки, психології, національної освіти та
стану джерельної бази в галузі загальної педагогіки, зокрема
у вигляді реферативних та аналітичних оглядів, анотованих
бібліографічних списків. Періодичність видання – два випуски
на рік.
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ставить завдання
оновити макет та репрезентувати інформації в аналітичному
віснику, що зумовило вибір теми дипломного проекту.
Для практичної реалізації проекту слід було вирішити
наступні завданнями : охарактеризувати типи та види довідкових
видань; визначити сучасні вимоги до оформлення аналітичного
вісника; обґрунтувати вибір програмного забезпечення для
макетування аналітичного віснику; розробити макет довідкового
видання «Аналітичний вісник у сфері освіти й науки».
Запропоновані методи роботи з програмами Adobe Photoshop
та InDesign можуть використовуватися студентами, викладачами
та взагалі користувачами ПК.
Список використаних джерел та літератури:
1. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця [Текст]/
Микола Тимошик. - К.: Наша культура і наука, 2008. - 560 с
2. Енциклопедія видавничої справи [Текст]/[В. П. Ткаченко,
І. Б. Чеботарьова, П. О. Киричок, З. В. Григорова]. - Х.: ХНУРЕ,
2008. - 320 с.
3. Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа:
історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань
[Текст]/Н. І. Черниш. - Львів: Фенікс, 1998. - 92 с.
4. Сава В. Основи техніки творення книги [Текст]/Василь
Сава. - Львів: Каменяр, 2010. - 136 с.

783

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

УДК 002.01
Н.В. Бєлєнко, студентка
(Національний авіаційний університет, м. Київ)
Науковий керівник С.М. Лобода, д.пед.н, проф

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОФОРМЛЕННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ ПРАКТИКУМІВ
В Україні видання навчальних видань відбувається на
науковій основі на базі форм навчання та перспективного
планування. У видавничій і редакторській справі навчальна
література відноситься до особливо складних видань. Така
складність їх структурою та змістом. Якщо розглянути
навчальне видання з декількох сторін, то з одного боку, така
література потребує, щоб її внутрішня конструкція була більш
складною, побудова якої полягає в навичках та знаннях як
автора, так і його майбутнього редактора. З іншого, текст для
навчального видання виконує найвідповідальнішу функцію, а
саме: пізнавальну, інформаційну, виховну.
М. Тимошик вважає, що ці функції викликають у читача
формування основних етичних норм, базових знань, моральних
засад особистості [1]. Якщо порівнювати хід створення
навчального видання та інший вид літератури, вони будуть
різні. Різниця полягає у тому, що під час роботи з навчальною
літературою, автор и редактор мають належним чином
будувати навчальний матеріал.
У групу навчально-методичних видань входять методичні
рекомендації та вказівки. Вони включають в себе матеріали з
методу викладання навчальної дисципліни, вивчення курсу,
виконання курсових та контрольних робіт, дипломних проєктів
у вищих навчальних закладах.
За ДСТУ 3017-95, методичні рекомендації або методична
вказівка – це навчальне або виробничо-практичне видання
пояснень по певній темі та розділу, питання навчальної
дисципліни, роду практичної діяльності, з методом виконання
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окремих завдань, певного виду робіт [2]. Вони організовують
роботу учнів за допомогою методичних вказівок та викладачів,
аспірантів, магістрів завдяки методичним рекомендаціям під
час вивчення дисципліни.
Важливу сходинку серед навчальних видань займають
практикуми. З ДСТУ 3017-95, практикум – це навчальне
видання, яке містить практичні вправи та завдання [2]. Вони
допомагають засвоєнню отриманих знань, умінь та навичок.
До практикумів належать такі видання як збірки задач, вправ та
контрольних робіт, посібники, лабораторні практикуми, рекомендації по проведенню практичних та домашніх робіт, завдання до практичних занять, рекомендації до виконання дипломних та курсових проєктів та робіт, щоденники спостережень.
Практикуми направлені на закріплення отриманих знань та
умінь, на утворення досвіду з практичної роботи. Структура
практикуму включає в себе основні елементи навчального
курсу, які, в свою чергу, містять повторення теоретичних та
практичних питань для детального розгляду і закріплення.
Практикуми складаються тільки з питань та завдань,
включають додаткові методичні вказівки щодо їх виконання
або матеріали, які пояснюють складні питання. Структура
практикуму відповідає послідовності викладання матеріалу в
навчальній програмі.
Лабораторний практикум – це навчально-практичне
видання, яке включає теми, короткі теоретичні відомості,
завдання та методичні рекомендації
по виконанню
лабораторних або практичних робіт в обсязі певного курсу.
Такий вид практикуму допомагає засвоєнню, закріпленню
пройденого матеріалу та перевірці набутих знань. Лабораторний
практикум являє собою навчальне видання для самостійної
роботи з навчальним матеріалом та самостійного контролю
рівня засвоєння матеріалу [3].
Лабораторний практикум у ряді дисциплін є однією з
найважливіших форм навчання. Під час роботи з лабораторним
практикумом, студент вивчає, як само працювати на
необхідному обладнанні, виконувати необхідні послідовні дії,
використовувати необхідну обчислювальну техніку тощо.
Якщо навчальні дисципліни, по яким використовується
практикум, є експериментальні науки, такі як хімія, фізика,
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біологія, то видання включає також роботу з вимірювальними
приладами, проводження лабораторних вимірювань декілька
разів для забезпечення більшої точності експерименту,
набувань навичок обробки результатів отриманих вимірювань,
обчислення похибки, проводження різних видів дослідів.
Особливості та зміст робіт лабораторного практикуму для
студентів різних спеціальностей визначаються:
‒ структурою та змістом курсу предмету;
‒ спрямованістю на майбутню професію;
‒ рівнем підготовки студентів.
Робота з лабораторним практикумом проходить під час
вивчення дисциплін, пов’язаних освоєнням різних програмних
забезпечень. Це може бути: всі програми пакету Adobe, пакету
Microsoft, AutoCAD тощо.
Список використаних джерел та літератури
1. Тимошик М. С. Методика підготовки до друку текстів для наукових, науково-популярних, довідкових та навчальних видань [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.
php?act=article&article=1185
2. Видання. Основні види. Терміни та визначення: ДСТУ
3017-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К.: Книжкова палата
України, 1995. – 19 с. – (Національний стандарт України) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.chytomo.com/
rozdil/standarty/vydannya-osnovni-vydy-terminy-ta-vyznachennyadstu-301795.html
3. Видання книжкові. Поліграфічне виконання : ГСТУ
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ
УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ
Врахування думки громадськості під час прийняття
політичних рішень є важливим компонентом у творенні та
імплементації планів та стратегій сучасних міжнародних
організацій. Особливо актуальним це стає під час пандемії, коли
фізичні контакти урядовців з представниками громадянського
суспільства обмежені. Таким чином, міжнародні організації
перебувають у пошуках новітніх способів взаємодії та залучення
громадян в кризових умовах.
На перший план виходять інтернет ресурси, які дедалі
більше стають інтерактивними. Статичний контент та
односторонньо спрямована інформація поступаються більш
складним інструментам, які дозволяють користувачам задавати
питання, надсилати коментарі, приймати участь у дискусійних
форумах, опитуваннях громадської думки, підписуватись на
новини. Інтерактивні технології здійснюють очевидний вплив на
політичну діяльність в багатьох країнах і впливають на розвиток
такого явища як «електронна демократія», яка змінює традиційне
поняття демократичних інститутів та громадян як авторів
політики.
Мета роботи — визначити перспективні інструменти
електронної участі громадян для використання у діяльності
міжнародних організацій.
Завдання, які треба вирішити:
- розкрити зміст поняття «електронна участь» у діяльності
міжнародних організацій, на прикладі Організацій Об’єднаних
Націй (ООН) та Європейського Союзу (ЄС);
- визначити, які цифрові інструменти використовувались для
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участі громадян на міжнародному рівні;
- надати характеристику цифровим інструментам у
сформованому переліку.
Теоретичне значення дослідження — систематизація
теоретичних знань щодо цифрових інструментів участі громадян
у діяльності міжнародних організацій. Практичне значення
полягає в можливості використовувати отриману інформацію
неурядовими
громадськими
організаціями,
спільнотами
активістів та лідерами, для зміцнення та посилення громадської
участі у діяльності міжнародних організацій.
На офіційному сайті ООН є визначення електронної
участі (e-Participation): «Електронна участь — це сприяння
громадянській активності та відкритому управлінню шляхом
участі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ)» [1].
Мета електронної участі — поліпшити доступ до інформації
та державних послуг, а також сприяти участі у розробці політики,
як для розширення прав та можливостей окремих громадян, так і
для блага суспільства в цілому.
Для оцінки ефективності електронної участі кожні два роки
ООН використовує Індекс електронної участі [2].
Оцінка електронної участі відбувається згідно моделі, яка
включає три рівні:
- електронна інформація (e-information), пасивний
рівень — доступ громадян до публічної інформації в онлайнрежимі;
- електронні консультації (e-consultation), залучення людей
до дискусій щодо державної політики, надання громадянам
можливостей коментування урядових ініціатив;
- електронна участь громадян в процесах прийняття
державних рішень (e-decision-making), розробка громадянами
рекомендацій для урядовців.
Дана модель електронної участі заснована на припущенні,
що перехід від пасивної до активної участі громадян сприяє
розширенню прав та свобод у суспільстві та є важливою умовою
сталого розвитку [3:63].
Важливим міжнародним документом, в якому розглядається
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співвідношення понять «електронна участь» та «електронна
демократія», є «Рекомендації CM/Rec (2009)1 Комітету Міністрів
Ради Європи країнам-членам ЄС щодо електронної демократії»
[4].
До інструментів пасивної електронної участі можна віднести
отримання відкритих даних, електронне правосуддя (доступ до
реєстру судових справ), відкритий бюджет, адже за допомогою
цих інструментів громадяни можуть безперешкодно отримувати
публічну інформацію в онлайн-режимі.
До інструментів активної електронної участі громадян
можна відносити: електронне законодавство (громадяни можуть
коментувати або вносити правки до публікацій нормативнозаконодавчих актів);
електронне голосування (громадяни
можуть взяти участь в електронних виборах або електронному
референдумі); електронні консультації (громадяни можуть
долучатись до запропонованих дискусій щодо економічних,
соціально-політичних питань); електронні ініціативи (громадяни
мають змогу висунути ідеї щодо державного розвитку та
вплинути на формування політичного курсу держави); електронні
петиції (громадяни можуть висловити масовий протест або
надати рекомендацію демократичному інституту); електронні
кампанії (громадяни можуть просувати ідеї певної соціальнополітичної кампанії в онлайн-просторі, якщо вони поділяють дані
переконання); електронні опитування, електронне анкетування
(громадяни можуть обрати один чи декілька із зазначених варіантів,
щоб висловити свою точку зору). Даний перелік інструментів
електронної участі можна побачити в з «Рекомендаціях CM/Rec
(2009) Комітету Міністрів Ради Європи країнам-членам ЄС щодо
електронної демократії», де вони представлені в якості секторів
електронної демократії.
У доповіді Комітету із конституційних справ Європейського
Парламенту від 2016 року визначені наступні інструменти
електронної участі: європейські громадянські ініціативи,
електронні консультації з громадськістю, петиції [5:34].
Практика проведення електронних консультацій є сталою в
Європейському Союзі. Для проведення електронних консультацій
з громадськістю в Європейському Союзі був створений веб-ресурс
«Твій голос в Європі». На веб-ресурсі кожна відкрита консультація
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мала певну назву та короткий опис, правила участі, цільову групу
та дату закриття. Результати проведення консультацій завжди
є доступними через деякий час після їх закриття: учасникам
консультації надається можливість ознайомитись з ідеями інших
користувачів, а також дізнатись, які саме ідеї були враховані
Європейською Комісією для прийняття політичних рішень [6].
Зараз електронні консультації з громадськістю проводяться за
посиланням — https://ec.europa.eu/info/consultations_en. Станом
на 24 квітня 2020 року у базі даних міститься 600 консультацій
(з 2003 року).
У 2018 році Європейська Комісія також створила ресурс
Futurium — платформу для обговорення громадянами напрямків
подальшого розвитку та діяльності Європейського Союзу. Дана
програма була розроблена в тестовому режимі для обговорення
тем, пов’язаних із розвитком сучасних технологій. Проте наразі
вона продовжує своє існування як відкрита платформа для будьяких тем, що актуальні для ЄС [8].
У Європейському Союзі е-консультації проводяться
здебільшого Європейською Комісією, однак Європейський
Парламент також має право за необхідності запускати на
своїй платформі електронні консультації. Європейський Союз
відходить від розуміння е-консультацій як другої стадії залучення
громадян і йде далі, спонукаючи громадян приймати рішення [9].
Еліза Ліроні, дослідниця, яка співпрацює з Генеральним
секретаріатом Європейської Комісії над розробкою та
впровадженням Європейського форуму громадянських ініціатив,
поділилася баченням цифрової участі в Європейському Союзі у
публікації «Майбутнє цифрової демократії» [10:31].
Наприклад, ряд ініціатив Форуму громадянських ініціатив
у Європі були використані для перегляду директив ЄС, деякі
ініціативи вплинули на національну чи місцеву політику.
Яскравим прикладом може бути ініціатива «Право на воду»,
яка стала поштовхом до дискусій в Італії щодо приватизації
води. Веб-сайт ініціативи “Право на воду” (ЄС) — https://www.
right2water.eu.
Коментуючи майбутнє цифрової участі, Еліза говорить про
перспективи краудсорсингу: «Звісно, жоден із трьох існуючих
формальних каналів ЄС – громадянські ініціативи, електронні
консультації з громадськістю та електронні петиції, – не
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дозволяють громадянам у повній мірі створювати законодавство
спільно з розробниками політики. Краудсорсинг, безумовно, є
одним із перспективних механізмів» [10:32].
Фінський вчений Роппонен Т. І. у тезах до магістерської
роботи «Створення сервісу електронного урядування для
співробітництва між громадянами та публічним сектором»
вказав, що термін «краудсорсинг» може бути використаний для
опису співпраці між громадянами та публічним сектором [11:25].
Виникають і новітні способи залучення громадян в онлайнсередовищі. Прикладом можуть бути хештег-кампанії у соціальних
мережах. Наприклад, команда програми Європейського Союзу для
молодих лідерів Eastern Partnership Civil Society Facility в рамках
ініціативи “Громадянське суспільство – це ти!” для залучення
українців шукає розповіді про боротьбу з коронавірусом у
соціальних мережах Facebook та Instagram за допомогою хештегу
#ДолаємоCovid19. Історіями можуть ділитися активні громадяни:
про зміни, що відбуваються, і про героїв, завдяки яким це стало
можливим.
Зміст електронної участі громадян найбільш повно розкриває
дефініція, що використовується в інформаційно-аналітичних
документах ООН. Ряд тематичних документів для висвітлення
різних аспектів електронної участі видається інституціями
Європейського Союзу.
2. Поняття «електронна участь» важливо розглядати поряд із
поняттям «електронна демократія».
3. Інструменти електронної участі громадян можна розділити
на активні та пасивні.
4. До інструментів електронної участі громадян на
міжнародному рівні можна віднести: електронне законодавство,
електронне голосування, електронні консультації, електронні
ініціативи, електронні петиції, електронні кампанії, електронні
опитування та анкетування, краудсорсинг.
5. Для технічного уможливлення електронної участі громадян
використовуються різноманітні інструменти: від соціальних
мереж до тематичних веб-платформ
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СИСТЕМНІ І БЕЗПЕЧНІ КОЛЬОРИ ДЛЯ
ПОЛІГРАФІЧНОЇ РЕКЛАМИ
Колір - одна з властивостей об’єктів матеріального світу,
сприймається як усвідомлене зорове відчуття. Той чи інший
колір присвоюється людиною об’єктам в процесі їх зорового
сприйняття. Сприйняття кольору може частково змінюватися в
залежності від психофізіологічного стану спостерігача, наприклад
посилюватися в небезпечних ситуаціях, зменшуватися при втомі.
У переважній більшості випадків зорове та колірне відчуття
виникає в результаті впливу на око потоків електромагнітного
випромінювання з діапазоном довжин хвиль видимого діапазону
від 380 до 760 нм. Іноді зорове відчуття виникає без впливу
променистого потоку на око - при тиску на очне яблуко, ударі,
електричному роздратуванні та ін., а також по уявній асоціації.
Різні колірні відчуття викликають різнокольорові предмети,
по різному освітлені ділянки, а також джерела світла і створюване
ними освітлення. При цьому сприйняття кольорів може
відрізнятися (навіть при однаковому відносному спектральному
складі потоків випромінювання), в залежності від того, чи
потрапляє в око випромінювання від джерел світла, або від
неосвітлених об’єктів.
Основну частку предметів, що викликають колірні відчуття,
становлять тіла, які лише відбивають або пропускають світло.
У загальному випадку колір предмета обумовлений наступними
факторами: його забарвленням і властивостями його поверхні;
оптичними властивостями джерел світла і середовища, через
яке світло поширюється; властивостями зорового аналізатора і
особливостями психофізіологічного процесу переробки зорових
вражень в мозкових центрах людини.
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Колір служить засобом спілкування. Дизайнери, графіки і
поліграфісти знають, що колір є ключовим фактором в процесі
торгівлі, оскільки грає важливу роль при ухваленні рішення
про покупку. Він пробуджує в покупці цілу низку емоцій, що
притягують його до того чи іншого товару [1Постановка проблеми
Наше життя немислиме без багатства кольорових форм.
Колір здатний викликати різні почуття, він може впливати на
наше самопочуття і працездатність. Вплив кольору на людину в
повсякденному житті на його здоров’я і свідомість неодноразово
привертав увагу дослідників. Однак, вплив кольору виявляється
досить сильним і мимовільним тільки в тому випадку, якщо він є
результатом інтелектуального тлумачення.
Актуальність цієї роботи полягає в тому, що знання
значення кольору в житті кожної людини, вміння правильно
використовувати його у повсякденному житті і, особливо, в
професійному використанні для рекламних потреб дуже важливо,
оскільки колір впливає на настрій, на почуття, думки і, в цілому,
на здоров’я людини
Колір є невід’ємною частиною предметно-просторового
середовища, що оточує кожну людину. Він має значні виразні
можливості, які сприяють виробленню певних емоцій і зорових
відчуттів, що робить його незамінним інструментом в руках
професійних дизайнерів, архітекторів і художників. Наука
колористика вивчає природу і основні характеристики кольору,
психофізіологічні і культурні особливості його сприйняття, а
також колірні контрасти, переваги і колірну гармонію. Саме
колір і різноманітні колірні поєднання допомагають дизайнерам
передати певний емоційно-смисловий підтекст, або викликати у
людини потрібні емоції [2].
Під кольором мається на увазі властивості світлового
потоку викликати у нас деяке зорове відчуття у відповідності зі
спектральним складом випромінювання. Відомо, що людське око
по-різному сприймає світлові хвилі різної довжини. Залежно від
характеристик освітлення (часу доби) і психофізіологічного стану
людини сприйняття кольорів і відтінків помітно змінюється [3].
Першим, хто звернув увагу на два можливих аспекти впливу
кольору на людину - художній і фізичний, був Леонардо да Вінчі.
Він визначив струнку систему кольорів і виділив шість простих
кольорів (зелений, жовтий, білий, чорний, синій і червоний).
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Художні можливості кольору дуже сильні, адже колір впливає
на психологічний стан людини і навіть на окремі фізіологічні
процеси. Але найголовніше, що колір є справжнім генератором
емоцій у людини, здатним формувати певні асоціації і образи,
стимулювати до певних дій, або акцентувати нашу увагу на
важливій інформації. Недарма психологія вже давно займається
проблемами впливу кольорів на психічний і душевний стан
людей.
Професіоналам зі світу дизайну, поліграфії, реклами і
маркетингу добре відомо, що колір відіграє важливу роль в
прийнятті споживачем рішення про покупку того чи іншого
продукту. Він здатний при вдалому виборі стимулювати продажі
практично будь-якого споживчого товару. Колірні поєднання і
забезпечення колірної гармонії виступають важливим фактором
при дизайнерському оформленні приміщень, допомагаючи
створити атмосферу, в якій людині комфортно і приємно
знаходитися.
У зв’язку з цим реакцію людей на той чи інший продукт,
що розробляється, можна передбачити або навіть сформувати
дизайнерами в потрібному напрямку. Зазвичай фахівці в своїй
роботі оперують найпоширенішими емоційними відгуками на
кольори.
Червоний колір. Діє збудливо на нервову систему людини,
викликає почуття пристрасті, азарту і бажання. У той же час
червоний колір такий сильний, що може асоціюватися з відчуттям
небезпеки і тривоги.
Синій / блакитний колір. Зменшує відчуття тривоги у людини
і налаштовує на спокій, асоціюється зі стабільністю, гармонією,
довірою і безпекою. За допомогою блакитного або синього
кольору можна викликати більшу довіру до певного продукту.
Зелений колір. Діє заспокійливо на нервову систему, сприяє
концентрації уваги у людини і нормалізації кров’яного тиску.
Зелений колір традиційно асоціюється з природою, здоровим
навколишнім середовищем, молодістю, родючістю і зціленням.
Йому симпатизують люди зі спокійним, врівноваженим
характером.
Жовтий колір. Колір позитивного настрою, який об’єднує
властивості червоного і зеленого кольорів. Це яскравий колір
світлового спектру, який асоціюється у людини з оптимізмом,
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надією, сонячним світлом і щастям. Жовтий колір розширює
горизонти сприйняття і стимулює мозок, сприяючи вирішенню
будь-яких завдань.
Помаранчевий колір. Це динамічний, молодіжний колір, який
створює відчуття благополуччя і сприяє більшій працездатності
людини. Помаранчевий колір викликає ентузіазм, також він
асоціюється з теплом або енергією.
Фіолетовий колір. Впливає на кровоносні судини і психіку
людини. Цей колір традиційно пов’язаний з образами влади,
розкішшю і певної магією. Притягує людей з нестійким
психологічним станом.
Коричневий колір. Створює відчуття стабільності,
довговічності, комфорту і надійності. Асоціюється із землею,
домашнім вогнищем, будинком і зручністю. Коричневому
кольору віддають перевагу консервативні люди, які не хочуть
нічого змінювати.
Рожевий колір. Більшою мірою асоціюється з такими
жіночими рисами, як слабкість, прихильність, легкість.
Білий колір. Це ахроматичний нейтральний колір, який
асоціюється у людини з чистотою, рівністю, невинністю, добротою,
смиренням і простотою. Білий колір нечасто використовується
як самостійний або домінуючий колір, він найкраще демонструє
свої позитивні якості в поєднанні з іншими кольорами, роблячи
їх більш красивими і в той же час врівноважуючи контрастні
відтінки.
Сірий колір. Це також ахроматичний колір. Він подобається
консерваторам і традиціоналістам. Він асоціюється з інтелектом,
чистотою, надійністю, практичністю, скромністю і почуттям
власної гідності.
Чорний колір. Ахроматичний активний колір. Він символізує
владу, руйнівність, приховані багатства, таємницю і змістовність.
Людина, що віддає перевагу чорній колірній гамі, найчастіше
прагне приховати свій внутрішній світ від навколишніх. У той же
час чорний колір пов’язаний з елегантністю [1].
Професійні дизайнери використовують ці психологічні
особливості сприйняття кольорів людиною при розробці дизайну
продуктів і оформленні приміщень. При цьому вони також
прагнуть створити різні комбінації кольорів, які ґрунтуються на
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колористиці, а саме на так званому колірному колі Ньютона. Це
колірне коло було отримано фізиком в ході роботи над поділом
білого кольору на окремі складові. Хроматичне коло показує три
базових кольори (червоний, жовтий і синій) і три похідних від них,
які виходять шляхом змішування базових кольорів (фіолетовий,
зелений і помаранчевий) [4].
Різкі колірні комбінації утворюються шляхом використання
базового кольору разом з кольором, який в цьому колі
розташовується навпроти. Такі кольори ще називаються
контрастними. Наприклад, червоний і зелений, фіолетовий
і жовтий. Правильні, гармонійні комбінації відповідно до
колористичної теорії визначаються наступним чином: два кольори,
які стоять навпроти один одного, три кольори, розташованих
на рівних відстанях, і чотири кольори, які утворюються двома
парами, розташованих навпроти один одного. Втім, комбінацій
тут може бути досить багато.
Завдяки колірному колу Ньютона можна підбирати колірні
відтінки, які будуть ідеально гармоніювати один з одним. Зокрема,
якщо дизайнер прагне до гармонійного і спокійного сприйняття
створюваного продукту, він оперує виключно тими кольорами,
які розташовуються в хроматичному колі поруч один з одним.
Наприклад, теплі кольори (жовтий, червоний та помаранчевий)
або, навпаки, кольори холодної гами (синій, фіолетовий,
блакитний) [5]. Якщо ж потрібно привернути увагу людини до
якогось одного елементу або продукту, застосовуються кольори,
розташовані на протилежних сторонах колірного кола.
Потрібно відзначити, що при оформленні інтер’єрів і розробці
продукції різного призначення приймаються в розрахунок ще й
етнокультурні уподобання людей щодо кольору. Наприклад, в
Китаї червоний колір асоціюється з удачею, в західних країнах - з
пристрастю, в Японії - з життям, а в Південній Африці червоний
колір означає траур. У свою чергу, блакитний колір на сході
говорить про безсмертя, в європейських країнах символізує
спокій, у багатьох інших культурах - це колір безпеки і захисту.
Таким чином, кожен регіон або навіть нація характеризується
своїми культурними уподобаннями і особливостями в області
сприйняття кольорів. Причому ці колірні переваги можуть
змінюватися з плином часу [6]. Вивченням цього явища також
займається колористика.
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До речі, проведені дослідження показують, що власні
уподобання щодо кольору є і в українців. Синій колір в українців
асоціюється з довірою, надійністю і прохолодою, рожевий колір
пов’язаний з харчуванням, солодощами і м’якістю, чорний в очах
українських споживачів підкреслює витонченість, спокусливість
і таємницю, а фіолетовий - духовність і гідність.
Знання колірних переваг, особливостей психологічного
сприйняття, а також грамотний вибір колірних комбінацій
дозволяє дизайнеру створити продукцію, що залучає до себе
підвищену увагу. За допомогою подібних прийомів також можна
оформити приміщення, стиль якого сприятиме комфортному
відпочинку, або високої працездатності людини.
При створенні зображень або підборі кольорів для фону
і тексту поліграфічної реклами однієї з проблем є правильна
передача кольору на різних платформах. Браузери змушені при
виведенні графічних файлів на екран змінювати їх палітру. Їм
доводиться приводити до спільного знаменника палітру всіх
файлів, включених в одну сторінку, а в деяких випадках браузеру
доводиться також пристосовувати палітру файлу до фіксованої
системної палітри.
Щоб ці неминучі перетворення не приводили до зовсім
неприйнятних результатів, всі сучасні браузери користуються при
заміщенні палітри дифузією. Коли браузер не може правильно
передати будь-який відтінок, він підбирає схожий або змішує
кілька найближчих кольорів.
Зазвичай це відбувається при спробах відеоадаптера в режимі
256 кольорів показати відтінок High Color (16 біт) або True
Color (24 біта). Крім того, кожна операційна система резервує і
перевизначає ці кольори по-своєму. Окрім всього, це ще залежить
від моделі монітора та відеокарти.
Але є кольори, що передаються скрізь однаково (крім
старовинних моніторів) - це так звана безпечна палітра. Безпечна
палітра складається з усіх можливих поєднань 6 відтінків
червоного, зеленого і синього (RGB) з рівномірним кроком.
Таких відтінків 6х6х6 = 216 (решта 40 використовуються в якості
системних). При використанні кольорів цієї палітри можна бути
впевненим в тому, що кожен колір буде переданий без спотворень
і може бути використаний для графіки, тексту та фону.
Для позначення кольорів безпечної палітри використовуються
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00, 33, 66, 99, CC ,. FF - для шістнадцятирічного позначення в
html і 0, 51, 102, 153, 204, 255 - для графічних редакторів. Правда,
деякі графічні редактори для вказівки кольору використовують
відсотки. У цьому випадку ряд значень виглядає як 0%, 20%, 40%,
60%, 80%, 100%. При позначенні кольорів в html-документах
спочатку ставлять знак номера #.
В операційній системі Windows зарезервовано 16 кольорів
VGA плюс чотири кольори SVGA - світло жовтий, світло зелений,
блакитний і середньо сірий. Решта 236 призначаються системою
або прикладними програмами.
Таким чином, якщо відняти 216 кольорів безпечної палітри,
залишається ще 20 які можуть використовуватися системою для
відображення «небезпечних» відтінків. Наприклад, кольорів, що
містяться в GIF, збереженому з адаптивною палітрою. Ці відтінки
не стають безпечними, вони можуть бути спотворені на інших
платформах, але іноді можуть використовуватися в середовищі
Windows.
Щоб переконатися у відсутності спотворень необхідно
переглядати
створений
html-документ,
переключивши
відеоадаптер в режим 256 кольорів.
Колір - потужний засіб впливу на психіку людини. Відповідно
сучасна людина повинна знати і розуміти, як колір впливає на її
організм і психіку, щоб краще орієнтуватися в навколишньому
світі.
Встановлено, що кожен колір має свою символіку і свої
психологічні особливості, свій відповідний номер.
Колір істотно впливає на стан, на поведінку та самопочуття,
певні кольори заспокоюють, а інші покращують працездатність.
Було проаналізовано, що являють собою безпечні та системні
кольори, та їх вплив на діяльність людини.
Список використаних джерел та літератури
[Електронний ресурс] : http://rosdesign.com/design/kolorofdesign.
htm.
1. Ж. Агостон «Теория цвета и её применение в дизайне» М.
«Мир» 2002 г.
2. Фрилинг Г., Ауэр К. Человек – цвет – пространство. – М.:
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НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕАЛІЗАЦІЇ
МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Історія інформаційних технологій сягає своїм корінням ще
в давнину. Поява простих інформаційних технологій датується
появою писемності (5-6 років тому), що дозволило реалізувати всі
процеси розповсюдження та обробки інформації: збір, передача,
обробка, зберігання та зв›язок. Ці можливості відкрили збір
інформації за допомогою матеріальних підстав (на камінь, кістки,
дерево, глину, папірус, пергамент, шовк, папір).
Подальший розвиток інформаційних технологій пов›язаний
головним чином із появою нових технічних засобів обробки
інформації, які визначають стан розвитку інформаційних
технологій. Удосконалення управління є ключовим фактором
підвищення ефективності. Удосконалення форм і методів
контролю ґрунтується на досягненнях науково-технічного
прогресу та на вивченні законів, методів і прийомів накопичення,
обробки та передачі інформації.
Існують різні точки зору на періодизацію історії
інформаційних технологій. У В.В. Годіна та І.К. Корнєєва у
«Управлінні інформаційними ресурсами» — це наступні етапи
в історії виникнення та розвитку інформаційних технологій.
Перший крок — це портативна технологія збору та обробки
інформації, що панувала до другої половини 19 століття. На той
час основними інструментами були ручки, чорнило та найпростіші
лічильники, а також поштова служба для пришвидшення передачі
інформації про кур’єрів. Продуктивність обробки інформації була
надзвичайно низькою. [1;2;3]
Сильним поштовхом для розвитку інформаційних технологій
на цій фазі стала друкарня (середина 15 століття), яка дозволила
нам поширювати інформацію та відкривати паперову епоху
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інформаційних технологій. інформація, яка в даний час займає
важливе місце. Наприкінці 19 ст. етап розпочався з механічної
технології, пов›язаної з технологічною революцією. [3;4] Це
створення друкарської машинки, телефону, радіо, модернізація
поштової системи, що принципово змінило технологію обробки та
передачі інформації, організаційну структуру бізнесу. Інформація
стала двигуном технологічного, соціального та економічного
прогресу.
Зараз настала п’ята ера — глобальне взаємопов’язане
суспільство, в якому фірми можуть використовувати комп’ютерні
інформаційні технології, щоб працювати зі своїми діловими
партнерами та клієнтами в світовому масштабі. Інформація
стає ресурсом нарівні з матеріалами, енергією і капіталом. Вона
перетворюється в один з найбільш цінних за змістом і масових
за формою продуктів цивілізації, споживачем якої стає все
людство. Машинна інтуїція (експертні системи) перетворюється
на продуктивну силу, а штучний інтелект дозволяє вирішувати
якісно нові завдання технічного прогресу. На даний час рівень
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у світі
здійснюється Міжнародною спілкою електрозв’язку (ITU), яка
щороку готує звіти.
Розвиток оцінюється сумарним показником, який враховує
11 показників за трьома групами: доступ до ІКТ (наприклад,
кількість контрактів на рухомий зв’язок на 100 мешканців,
обсяг міжнародного трафіка Інтернет в розрахунку на одного
мешканця),
використання
інформаційно-комунікаційних
технологій (наприклад, доля осіб, що користуються Інтернет),
навички роботи з ІКТ. За основу рейтингової оцінки береться
Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index), що визначає рівень розвитку ІКТ у країнах світу. Індекс складається
з чотирьох субіндексів — наявність умов для розвитку ІКТ;
готовність; субіндекс використання ІКТ урядом, бізнесом і
суспільством; субіндекс впливу ІКТ на розвиток країни.
Напрям міжнародно-правового регулювання сучасних
інформаційних відносин у глобалізуючому світі характеризувався
зміною ролі, розташування та значення інформації, поширенням
ІКТ та появою нових регуляторних об’єктів. З огляду на проблеми
сучасних міжнародних інформаційних зв’язків та відповідні
цілі міжнародних інституцій, ці сфери міжнародно-правового
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регулювання інформаційних відносин можна виділити.
Перша область міжнародно-правового порядку сучасної
інформації стосується міжнародно-правової системи інформації.
Міжнародний інформаційний режим можна визначити як складний
спосіб, коли міжнародне право (заборона, прийняття рішень,
інструкція) встановлюється та виконується спільно суб›єктами
міжнародного права щодо здійснення інформації та міжнародної
інформаційної діяльності. Актуальність цієї регуляторної
сфери підвищується можливостями широкомасштабного
розповсюдження невірної та спотвореної інформації та агресивної
пропагандистської діяльності. Другий напрямок міжнародноправового регулювання стосувався міжнародно-правової системи
спілкування. Зважаючи на сучасні тенденції міжнародного
законодавства
щодо
використання
телекомунікаційного
обладнання та функціонування міжнародного центру даних для
глобальних систем інформаційно-комунікаційних мереж, цей
напрямок вимагає нового наукового розуміння та вдосконалення
міжнародно-правової системи для врахування нових категорій та
явищ.
Третя область — це визначення правових аспектів певних
видів міжнародної інформаційної діяльності. Питання
міжнародного права, що регулюють розповсюдження, обмін,
збір інформації та інші аспекти їх використання у міжнародних
відносинах, безперечно, сприйматимуть інше бачення та різні
підходи, пов›язані з широким впровадженням інформаційних
комунікаційних технологій, мереж та систем. Четвертий напрямок
міжнародно-правового регулювання сучасних інформаційних
відносин у зв›язку з регулюванням міжнародно-правових аспектів
комунікаційної діяльності через необхідність стандартизації
технічних термінів і стандартів, передачі інформації засобами
телекомунікацій, глобальних інформаційно-комунікаційних
систем та мереж. П’ятий напрям пов’язаний з розвитком
Інтернету. Численні міжнародно-правові праці, що стосуються
тем, пов›язаних з Інтернетом, дають загальне враження про коло
проблем: терміни — це складні питання міжнародно-правового
регулювання функціонування Інтернету та коло тем, що
стосуються різних видів діяльності в цій комунікаційній мережі.
Шоста область міжнародно-правового регулювання сучасних
інформаційних відносин — це вивчення питань міжнародної
інформаційної безпеки.
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Розробка цієї галузі досліджень була започаткована у 90-х
роках. Практичний та науковий інтерес до складних питань,
пов’язаних із використанням ІКТ, був зумовлений не лише
«добром», але й «протиріччям», оскільки він використовувався
двічі. Це збільшило швидко зростаючу кількість випадків
використання ІКТ для цілей, невідповідних миру та безпеці.
Сьомий напрямок міжнародно-правового регулювання сучасних
інформаційних відносин у зв’язку зі становленням та розвитком
концепції інформаційного суспільства йде на шлях, який визначає
головну тему, специфічну Окінавську хартію для глобального
інформаційного суспільства 2000, Женева 2003 та Туніс 2005,
світовий саміт інформаційного суспільства. Головною метою було
інформаційне суспільство, яке використовує потенціал сталого
розвитку та покращення якості життя. Заплановано одинадцять
перспективних напрямків розвитку інформаційного суспільства,
які охоплені низкою заходів із різним змістом та спрямовані
на їх реалізацію. Восьмий напрямок міжнародно-правового
регулювання сучасних інформаційних відносин, можливо,
можна охарактеризувати як питання про відповідальність осіб за
міжнародним правом.
Тому, вивчаючи питання щодо закликів до інформації,
завдання міжнародних організацій та міжнародно-правового
регулювання в глобалізованому світі, потрібно враховувати
наступне:
• долучення світової спільноти шляхом впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій, які пов’язані з питаннями організації інформаційного суспільства;
• завдання міжнародної інституційної системи полягають у
визначенні засобів розвитку інформаційного суспільства та його
міжнародного програмного забезпечення;
• визначення керівних принципів щодо використання ІКТ та
його міжнародно-правових норм;
• напрямок міжнародно-правового регулювання сучасних інформаційних відносин у глобалізованому світі. Статус шляхом
зміни ролі, місця та цінності інформації, розповсюдження ІКТ,
появи нових керованих систем. Слід зазначити, що з точки зору
міжнародного розповсюдження новин знайдено деякі різні поняття
щодо використання інформації (включаючи поняття «необмежена
свобода інформації», «новий світовий порядок спілкування», «но-
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вий міжнародний порядок інформаційної комунікації» та ін.), які
впливають на формування інформаційного повідомлення про
міжнародно-правову базу з урахуванням наступного: діяльність
у сфері ЗМІ у всіх державах, незважаючи на різні рівні розвитку
(«цифрова нерівність»); активна інформаційна діяльність з цього
питання та іншого предмета міжнародного права — міжнародних
організацій; другий тип інформаційного напрямку та те, як він
використовує інформаційно-комунікаційні технології, настільки
відрізняються, що формулювання основних принципів правового
регулювання, крім основних принципів міжнародного права, є
проблемою але, під час розгляду загальних принципів, не можна
вважати, що основними видами інформації про міжнародну
діяльність є виключно збір, придбання та розповсюдження
інформації.
У деяких випадках велике значення мають такі типи, як обмін,
надання та зберігання інформації. Всі вони використовуються
суб›єктами міжнародного права та регулюються. Специфічні
види інформаційної діяльності щодо суб›єктів міжнародного
права характеризуються специфікацією міжнародно-правових
систем, оскільки кожна з них має свої особливості, що
випливають із її природи. Договори, правилами яких передбачено
встановлення конкретної міжнародно-правової інформаційної
системи, передбачають їх застосування не лише між сторонами,
а й стосовно третіх осіб. Зміст видів міжнародно-правових
систем є визначаються їх призначенням, специфікою видів
міжнародної інформаційної діяльності суб›єктів та специфікою
виду інформації. Однак не можна суперечити, що регулювання
міжнародно-правового режиму інформації між питаннями
міжнародного права відповідно до сторін-контрагентів базується
на принципах сучасного міжнародного права, таких як принцип
взаємоповаги суверенітету держав, суверенна рівність держав,
невикористання насильства або повинні здійснюватися загрози
насильства, територіальної цілісності, невтручання у внутрішні
справи, мирного врегулювання міжнародних суперечок, співпраці
між державами, поваги до зобов›язань сумлінно.
З дослідницьких завдань та перспектив впровадження
комунікаційних технологій можна зробити наступні висновки:
Інформаційні технології є дуже важливими в сучасному світі та
використовуються у всіх сферах людської діяльності. Найбільш
необхідне застосування інформаційних технологій у таких сферах,
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як: освіта, наука, медицина, логістика, а також банківський сектор.
Загальна координація діяльності з використання ІКТ для
розвитку спільно гарантується Організацією Об›єднаних Націй
та МСЕ. З огляду на проблему інформації про призначення,
завдання, міжнародні організації та нормативно-правові акти в
контексті глобалізації, можна навести наступне:
• Вимоги міжнародної спільноти після впровадження ІКТ узгоджуються з питанням формування інформаційного суспільства,
використання ІКТ для міжнародного розвитку та інформаційної
безпеки.
• Завдання інституційної системи полягає у визначенні засобів
розвитку інформаційного суспільства та його правових положень
для забезпечення визначення перспективних вказівок щодо
використання ІКТ та його правового регулювання.
• Правовий напрям регулювання взаємозв’язків в умовах глобалізації відрізняється завдяки розвитку ролі простору та цінності
інформації, розповсюдженню ІКТ та появі нових регуляторних
об’єктів.
Необхідно звернути увагу на те, що у міжнародних
інформаційних відносинах отримало поширення кілька
різних концепцій щодо використання інформації (серед
яких концепції «необмеженої свободи інформації», «нового
світового комунікаційного порядку», «нового міжнародного
інформаційного порядку» та ін.), що вплинули на формування
міжнародно-правового режиму інформації.
У певних випадках велике значення мають такі види як обмін,
надання, зберігання інформації. Усі вони використовуються
суб’єктами міжнародного права і мають нормативне регулювання.
Для окремих видів інформаційної діяльності суб’єктів
міжнародного права характерною є конкретизація міжнародноправових режимів, оскільки кожен з них має свої особливості, що
випливають з його природи. Договори, норми яких передбачають
встановлення певного міжнародно-правового режиму інформації,
передбачають їхнє застосування не тільки між сторонами, а і по
відношенню до третіх осіб. Зміст видів міжнародно-правових
режимів інформації визначається їхнім цільовим призначенням,
особливостями видів міжнародної інформаційної діяльності
суб’єктів та особливостями виду інформації.
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Крім того, дослідження впливу міжнародно-правової системи
конкретної інформації на форму міжнародної інформаційної
діяльності з питань міжнародного права можуть бути найбільш
актуальними та перспективними.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ
МЕСЕНДЖЕРІВ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ
ВІДНОСИН
Сьогодні сучасне світове інформаційне середовище надає
неабиякі можливості для генерації та легкого розповсюдження
інформації, забезпечує простоту її використання, дублювання
та модифікації. Це впливає на те, що кількість користувачів
соціальними мережами і месенджерами щоденно зростає і
наразі становить уже біля міліарду людей. Незважаючи на
зручність користування доступними програмами для віддаленого
спілкування, з’являється проблема інформаційно-комунікаційної
загрози користувача у системі міжнародних відносин в значені
недоторканості приватного життя однієї людини по відношенню
до інших людей чи навіть держави, а також навмисних
інформаційних махінацій персонального характеру.
Доступні та відкриті джерела інформації, спілкування на
відстані, дистанційний обмін документами і файлами – все
це стало буденною справою та невід’ємною частиною життя
сучасного індивідуума. На перших етапах інформаційного
розвитку в сфері комунікації неабиякої популярності набула
електронна пошта, проте месенджери стали новим поколінням,
що забезпечело зв’язок між інформаційними джерелами і
суспільством та безпосередньо між самими людьми.
В зв’язку з популяризацією гаджетів, месенджери і мобільні
додатки стали все більш використовуваними. Можливість
вирішувати ряд нагальних термінових питань на відстані значно
полегшело життя користувачів, а також забезпечило більш рентабельне та ергономічне використання часу. Спосіб спілкування
через месенджери,з часом, обов’язково замінить телефонні
дзвінки та SMS.
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Серед великого переліку вже існуючих месенджерів, кожен
вибирає найбільш зручний та вдалий для себе варіант з переліком
як переваг, так і недоліків, хоч, здається, що принцип роботи та
функціонал месенджерів подібний один до одного.
Першим фактором, що так приваблює потенційного
користувача месенджера – це ціна. Так, завантаження та
довготривале використання месенджерів є безплатним.
Розроблені мобільні додатки для спілкування розміщаються на
спеціальних сервісах-магазинах таких як: PlayMarket чи AppStore, залежно від операційної системи гаджету. Всі месенджери
швидко завантажуються на пристрій і готові до використання.
Одним з найпопулярніших месенджерів є Telegram. Окрім
функціональних можливостей, варто також оцінювати та
враховувати зовнішнє оформлення додатку та дизайн. Від
цих факторів залежить зручність сприйняття користувачем
повідомлень, що йому надходять. У випадку, коли функціонал
месенджера не співпадає з його зовнішнім оформленням і
виконання будь-яких дій не є інтуїтивним, користувач витрачає
достатньо часу на пошуки потрібної кнопки і, як результат,
обирає месенджер простіший та зручніший у використанні.
Чого не скажеш про Telegram, користувач самостійно може
налаштовувати зовнішній інтерфейс в залежності від своїх
потреб. Функціонал програми достатньо простий та не вимагає
додаткового ознайомлення перед повноцінним використанням.
Окрім надсилання текстових повідомлень, доступне
здійснення безкоштовних аудіо дзвінків. Таке функціональне
впровадження забезпечує можливість зв’язку в будь-яку точку
світу.
А в таких месенджерах як Viber, Skype, WhatsApp, Facebook Messenger окрім аудіо-дзвінків можливі і відео-дзвінки.
Використання месенджерів з такими можливостями забезпечує
не тільки комунікацію, але й проведення повноцінних відеоуроків в умовах дистанційного навчання. Найзручнішим додатками для проведення навчальних відео-конференцій є ПЗ Zoom,
Skype, де доступна можливість проведення конференції для більше ніж двох користувачів.
Наявність функції ведення відкритих і секретних груп,
де участь можуть брати не лише двоє співрозмовників, а
група користувачів, а також наявність різних каналів на будьяку тематику з цікавою та корисною інформацією, ботів, що
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автоматизовують роботу користувача, всі вище перечислені
функціональні можливості доступні в месенджері Telegram.
Що стосується Viber, то тут варто зауважити, що не зважаючи на можливість здійсннення відео-дзвінків в додатку незручно
реалізовано поле для вводу тексту. Якщо справа стосується
пересилки файлових даних, то тут на заваді, може стати обмеження
у розмірі самого файлу. Розробники програми встановили
обмеження на максимальний розмір файлу, відправлення буде
неможливим, якщо дані будуть перевищувати розмір 10 Мб.
Саме тому відео-дані та великі файли потрібно зжимати до
меншого розміру, що призведе до втрати якості. Найяскравіше
ця проблема проявляється при відправці фотографій. Недоліком
даного месенджера можна вважати відсутність Web-версії, у випадку швидкого входу в програму без завантаження на пристрій.
Такі месенджери зручно використовувати не тільки в
особистих чи навчальних цілях, а й в робочих. В месенджерах
можливо планувати та здійснювати розсилку, але лише рекламну.
Миттєва відповідь на запит, ось, що є рушійною силою у
використанні мобільних месенджерів. Активні користувачі Skype
з часом переходять на більш простіші та сучасніші месенджери
такі як Viber, WhatsApp, Telegram.
Користувач месенджера сприймає всі повідомлення, що
адресуються йому, як щось особисте. Тепер спілкування в
месенджерах стає все більш повноцінним. У випадку, коли
для текстового набору великого за розміром повідомлення
у користувача обмаль часу, існують функції моментального
запису аудіо- і відео-повідомлень. Месенджери функціонально
подібні до об’ємних CRM- систем, адже вони легко підтримують
спілкування групи користувачів.
Отже, з інформаційно-технологічної сторони, розвиток та
популяризація месенджерів позитивно впливає на життєдіяльність
людства, адже неабияк полегшують ряд процесів, і таким чином
забезпечують економію часу. Незважаючи на велику кількість
існуючих месенджерів і їх переваги, все ж існують незначні
недоліки, що впливають на рівень популяризації додатку і
зручность його використання користувачем. Проте, ці недоліки
є незначними порівняно з кількістю переваг використання
месенджерів.
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ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ТУРІВ ТА
ВІРТУАЛЬНИХ МУЗЕЇВ
Віртуальний тур – інтерактивний засіб презентації, що
становить сукупність кількох віртуальних (інтерактивних)
панорам, що дозволяє користувачеві в буквальному сенсі
переміщатися в обраному просторі і відчувати ефект присутності.
Віртуальний музей – це музей, що існує у мережі інтернет
завдяки об›єднанню інформаційних і творчих ресурсів для
створення принципово нових віртуальних продуктів: віртуальних
виставок, колекцій, віртуальних версій неіснуючих об›єктів та ін.
Інтерактивні панорами представляють собою ряд зображень,
знятих на ширококутний об›єктив послідовно один за одним
і з›єднані разом. Вони є більш інформативним матеріалом, ніж
статичні фотографії, залишаючи у віртуального гостя повну
ілюзію присутності в приміщенні. Готову тематичну віртуальну
панораму можна легко вбудувати в інтерактивний музей.
По віртуальному туру можна переміщатися, використовуючи
спеціальні переходи і орієнтуючись по карті (навігатору). Перехід – це спеціальна технологія, що дозволяє об›єднувати
декілька віртуальних панорам в віртуальні тури. Завдяки
наявності переходів у користувача створюється враження, що він
переміщується з одного приміщення в інше так, як це було б в
реальності.
Наявність навігатора доповнює цілісність сприйняття
віртуального туру і дає можливість не тільки побачити
зацікавлений об›єкт зсередини, але і подивитися його плансхему. Крім того, навігатор не дозволить заблукати відвідувачам
віртуальних музеїв, виставок, торгових центрів та інших
приміщень з великою площею.
Області застосування віртуальних турів великі й досить
різноманітні: готельний, ресторанний і туристичний бізнес,
ринок нерухомості і торгових площ, індустрія краси і здоров›я,
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транспортні компанії, промисловість, політика тощо. Крім іншого віртуальні тури використовують для освітлення значущих подій і складання репортажів.
Основою віртуальних турів є панорами, які можуть бути
сферичними або циліндричними.
Сферичні панорами мають охоплення 360° по горизонталі
і 180° по вертикалі. Вони дозволяють відобразити весь доступний
простір навколо, замкнути фотографію в сферу і відтворити
цілісну об›ємну картину. Сферичні панорами найбільш
реалістично відтворюють дійсність.
Циліндричні панорами також мають охоплення 360° по
горизонталі, але по вертикалі охоплення менше ніж у сферичних.
Такі панорами використовуються, як правило, тоді, коли не
обов›язково показувати верхні і нижні межі зображень.
Апаратне забезпечення. Просту панораму за певних умов
можна зняти одним фотоапаратом, без використання додаткового
обладнання. Однак, найкращих результатів можна досягти тільки
з правильним комплектом устаткування.
Використання панорамної головки і штатива при зйомці
панорам значно полегшить і прискорить процес зйомки і
подальшої обробки сферичних панорам.
Сферичну панораму можна зняти будь-якою камерою.
Але найкращих результатів при мінімальній кількості кадрів
можна досягти, використовуючи цифрову дзеркальну камеру
або цифрову компактну камеру, яка дозволяє встановити
ширококутну насадку на об›єктив.
При виборі дзеркальної камери для зйомки віртуальних
сферичних панорам, крім інших характеристик, не буде зайвим
звернути увагу на можливість підключення до камери пульта
дистанційного управління, щоб було зручно знімати і уникнути
струсів камери під час зйомки.
Непоганих результатів при створенні сферичних панорам
можна досягти і з компактним фотоапаратом. Однак, вони
поступаються дзеркальним як зображенням, так і можливостями
налаштувань, зате вони дешевші і менші, ними простіше керувати. Для того щоб звести до мінімуму кількість знімків, необхідних
для створення сферичної панорами, на об›єктив потрібно
встановити ширококутний, або ще краще, Fish-Eye конвертер.
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Вкрай бажано мати в камері можливість ручного фокусування
і управління експозицією. Також не завадить можливість
брекетинга експозиції та збереження файлів у форматі RAW.
Головним критерієм при виборі об›єктива для зйомки
сферичних панорам є кут огляду, чим він більший (ширший), тим
менше кадрів потрібно буде зняти і менше часу витратити на їх
обробку і склеювання однієї панорами. З об›єктивом типу FishEye для покриття повної сфери достатньо всього 3-8 кадрів.
Панорамні головки закріплюються на штативі і дозволяють
встановити камеру так, щоб її обертання відбувалося навколо
нодальної точки об›єктива. Це дозволяє звести до мінімуму
паралакс, який через розбіжність сусідніх кадрів істотно
ускладнює процес склеювання панорами (паралакс особливо
проявляється при зйомці сюжетів з об›єктами на передньому
плані).
Існують два основних види панорамних головок. Однорядна
головка використовується для зйомки однорядних панорам. Така
головка дозволяє здійснювати поворот тільки навколо однієї осі.
З використанням однорядної панорамної головки можна знімати
як циліндричні, так і сферичні панорами, але останні тільки з
циркулярним Fish-Eye об›єктивом. Багаторядна (сферична, VR)
головка забезпечує 360° поворот камери навколо вертикальної і
горизонтальної осі. Використовується для зйомки багаторядних,
в тому числі, сферичних панорам.
Для точного регулювання горизонту між штативом і
панорамною головкою встановлюється рівнева платформа.
Панорами настійно рекомендується знімати зі штатива.
У ситуаціях, коли з яких-небудь причин не можна знімати зі
штативом, можна застосувати альтернативні способи зйомки,
наприклад зйомку з монопода, або просто з рук. Не варто при
цьому забувати, що паралакс, що виникає при використанні таких
методів, може значно ускладнити подальшу обробку, особливо,
склеювання панорами. Подібні методи також практично
виключають можливість зйомки на довгих витримках і брекетінгу
експозиції з точним збігом кадрів (для HDR–методики). Тільки
стійкий штатив-трипод може забезпечити стабільну фіксацію
сферичної панорамної головки з камерою.
Кабель дистанційного управління (спусковий тросик) для
фотокамери використовується для уникнення прямого контакту
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фотографа з камерою. При довгих витримках так запобігається
струс фотокамери і зменшується ймовірність змазування
картинки. Особливо важливо це при зйомці панорам з брекетінгом
експозиції, коли всі експозиції одного кадру повинні збігатися
піксель в піксель. Зйомка зі спусковим тросом також дозволяє
фотографу перебувати на такій відстані від камери, щоб його тінь
не потрапляла в кадр. Крім «простих» тросів з однією кнопкою
спуску затвора існують і більш просунуті кабелі дистанційного
керування, що мають крім кнопок управління також дисплей,
динамік і т.д. Можна застосовувати також бездротові пристрої
дистанційного керування.
Не треба також забувати про спеціалізовані панорамні
камери. Будь-яка панорамна камера повинна мати кут огляду
в 360°. Це означає, що в поле зору такого пристрою потрапляє
абсолютно весь навколишній простір, як по горизонталі, так і
по вертикалі. Для цього виробнику доводиться використовувати
декілька об›єктивів. В бюджетні моделі вбудовуються всього два
об›єктива, що мають великий кут огляду. Професійні панорамні
камери мають більшу кількість об›єктивів. Існують моделі, які
мають до 17 об’єктивів.
Для професійних зйомок використовують повністю
автоматичні панорамні камери Залежно від об›єктива, або
системи об’єктивів, такі камери виготовляють циліндричні
або сферичні панорами. Ці камери після установки на місце
зйомки, не вимагають, зазвичай, практично ніяких втручань з
боку оператора. Крім того, деякі автоматичні панорамні камери
оснащені функцією корекції відзнятого матеріалу і переведення в
потрібний файл експорту, що дозволяє виконувати ці дії прямо на
місці зйомки. Перевагою автоматичних панорамних фотокамер
є висока швидкість зйомки і економія часу на пост обробку
панорам. Недолік – висока ціна.
Програмне забезпечення. Створення віртуального туру
вимагає не тільки спеціальної техніки зйомки, але і особливого
програмного забезпечення для складання знятих фотографій
в готовий продукт. Після закінчення зйомки на карті пам›яті
фотоапарата є певна кількість фотографій. Це вихідні дані для
роботи. На виході повинен бути отриманий продукт, який
дозволяє обертати сферичну панораму перед очима, переходити
в інші панорами, реагувати на нахили і поворот мобільного
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пристрою, показувати фотографії, програвати музичні або відеофрагменти. В процесі відтворення віртуального туру повинна
звучати фонова музика.
Перед тим, як зняті фотознімки будуть склеєні в сферичні
панорами, потрібно привести їх у відповідність з реальним
виглядом. Справа в тому, що навіть професійна цифрова
фотокамера дуже часто не в змозі передати зображення в тому ж
самому вигляді, в якому його сприймає людське око. Попередня
обробка знімків дозволяє наблизити зображення до природного
вигляду.
Оскільки кожна панорама складається з окремих
кадрів, необхідно застосувати однотипні налаштування до
всіх компонентних знімків панорами. Для цього зазвичай
використовується програма Adobe Lightroom, яка дозволяє
автоматизувати процес обробки серії фотографій. Достатньо
привести в порядок один кадр з серії і застосувати до решти
знімків ті ж самі налаштування. Програма в автоматичному режимі виконає обробку швидко і так, як нам треба. Коли вихідні
фотографії для всіх панорам будуть готові, можна переходити до
наступного кроку – склеювання панорами.
Склеїти сферичну панораму за допомогою Adobe Photoshop
неможливо. Тут потрібні зовсім інші інструменти. Один з них –
це програма Kolor Autopano Giga. У програму завантажуються
всі кадри, що становлять майбутню панораму. Після виконання
певних налаштувань запускається процедура склеювання. Якщо
зйомка виконана правильно в більшості випадків програма
справляється із склеюванням в автоматичному режимі.
У разі, якщо автоматичне склеювання невдале, програма
Kolor Autopano Giga пропонує цілий ряд можливостей щодо
коригування результату, аж до ручного склеювання.
Результатом даного етапу є склеєні сферичні панорами –
зображення з розміром у 10-15 тисяч пікселів у ширину.
Наступним кроком є створення віртуального туру за
допомогою Kolor Panotour Pro. Вона дозволяє не просто оживити
панорами, змусивши їх обертатися. В ній можна створювати дуже
складні і об›ємні проекти. Крім додавання сферичних панорам,
можна створити стартову заставку, систему меню, інтерактивну
карту приміщення, панелі управління відтворенням віртуального
туру.
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В самі панорами можна додати фотографії, відео-фрагменти,
в тому числі ті, що дуже гармонійно вписуються в нерухому
статичну картинку (віртуальні екскурсії з відеогідом, технологія
Livepano). Можна створити всередині віртуального туру фотогалерею, включити ефекти «дощ» і «сніг», додати фонову музику і
голос за кадром.
Програма Kolor Panotour Pro дозволяє створити віртуальні
тури, які можна переглядати на екранах мобільних пристроїв або
в окулярах віртуальної реальності.
В результаті роботи програми ми отримуємо фінальний
продукт – віртуальний тур, який можна демонструвати на сайті
або на локальному пристрої, не підключеному до мережі Інтернет.
Віртуальний тур це, в першу чергу, презентація необхідної
інформації доступним і наочним способом. За кілька хвилин
віртуальний тур надасть обсяг інформації, який можна порівняти
з об›ємом інформації після фізичного відвідування об›єкта.
Віртуальний музей, в принципі, може замінити відвідування
музею і створити ті ж самі враження від відвідування, що в
реальному житті.
Створення віртуальних турів дає ряд переваг:
• з часом не вимагає додаткових вкладень, як наприклад
реклама в газетах по радіо і телебаченню;
• швидкий і наочний спосіб показати переваги своїх товарів
і послуг;
• можливість «виділитися» на тлі конкурентів;
• віртуальний тур, віртуальний музей, розміщені в мережі
Інтернет, працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень, весь рік
і доступні для перегляду в будь-якій точці світу.
Список використаних джерел і літератури
1. Даньшин Н.К. Организация и технология туризма.
Донецк, 2006. - 591с.
2. Кононыхин С.В. Системы технологий в туристической
индустрии. Донецк, 2004. - 119с.
3. 35 кращих віртуальних музеїв світу, які необхідно відвідати : веб-сайт. URL: www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnyeekskursii/

817

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

4. Ильина Е.Н. Менеджмент туристских агентств:
Туристский рынок и предпринимательство. М., 2004. - 258с.
5. Обладнання для створення 3д-панорам : веб-сайт. URL:
3dpano.pindora.com/spherical-panoramas-equipment.html

818

УДК: 681.3.06

Б. С. Гуменюк, студентка кафедри КММТ
Науковий керівник: О. А. Бобарчук, к.т.н., доцент кафедри
КММТ
(Національний авіаційний університет, м. Київ)

ТЕХНОЛОГІЯ НІЧНОЇ ЦИФРОВОЇ ФОТОЗЙОМКИ
Нічна фотографія — жанр фотографії, що включає техніку та
художні прийоми фотографування в нічний час.
Через нестачу освітлення в нічний час для отримання
прийнятної експозиції при відсутності додаткового штучного
освітлення особливістю нічної фотографії є використання
тривалих витримок, використання світлосильних об›єктивів
і малих значень діафрагми та використання високочутливої
фотоплівки або високого значення світлочутливості ISO.
Зазвичай для нічної фотографії використовують різні
поєднання перерахованих вище прийомів і методів залежно
від умов зйомки. Для нічної фотозйомки також застосовуються
додаткові технічні засоби: фотоспалах, штатив тощо.
Оскільки вночі доводиться працювати практично на
межі можливостей сучасних цифрових фотоапаратів, бажано
використовувати найсучаснішу камеру, яка дозволить отримати
фотографії максимально можливої якості.
При виборі фотокамери варто віддати перевагу
повноформатним моделям провідних виробників фоторинку
(Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x/s,
Nikon D700 і т.д.), які дають порівняно малошумне зображення
при високих значеннях базової світлочутливості ISO або тривалих
витримках.
Фотокамери повинні мати режим ручного фокусування,
оскільки системи автофокусування, як правило, погано працюють
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в умовах слабкої освітленості. Нові цифрові камери мають режим
Live View, який часто дозволяє виконати дуже точне ручне
фокусування.
Об›єктив камери бажано використовувати світлосильний з
малим значенням діафрагмового числа, бажано, з асферичними
елементами, здатний мінімізувати дефекти.
Штатив зазвичай необхідний через застосування тривалого
часу експонування. Альтернативно камера може бути розміщена
на стійкому пласкому об›єкті, наприклад столі або стільці, низькій
стінці, підвіконні тощо. Для запобігання тремтіння камери під
час спуску затвора майже завжди використовується кабель для
дистанційного вмикання затвора, або автоспуск. Для контролю
дуже довгих витримок необхідно використовувати секундомір,
або дистанційний таймер.
Нічну зйомку умовно можна розділити на два способи
фотографування: з тривалою витримкою і штативом, і з короткою
витримкою, але із застосуванням додаткових джерел світла.
Найпростіший спосіб сфотографувати предмет або людину
вночі — це скористатися спалахом або іншими освітлювальними
приладами. Це можуть бути вуличні ліхтарі, світло від фар
автомобілів, прожектори або спеціально підготовлене студійне
обладнання. При такій зйомці видимим буде лише освітлений
об›єкт. Все інше сховається в тінях.
Для нічної фотозйомки іноді використовуються променеві
і дифракційні фільтри. Застосування променевих фільтрів
дозволяє створити ефектні зірки навколо будь-якого точкового
джерела світла, такого як вуличного ліхтаря, сонця на заході,
відблисків від хромованих деталей автомобіля. Дифракційні
фільтри розкладають промені на світловий спектр. Дифракційний
малюнок може бути зовсім різним — у вигляді променів,
ореолів або квадратів. Це залежить від оптичної схеми фільтра.
Дифракційні і променеві фільтри часто виконані в обертовій
оправі, що дозволяє змінювати напрямок ліній.
Техніка тривалої експозиції — це метод зйомки нічної або
низької освітленості, який використовує мобільний спалах
для викриття різних частин будівлі чи інтер›єру за допомогою
тривалої експозиції. Цей прийом часто поєднується з
використанням кольорових фільтрів перед спалахом, щоб надати
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різні кольори, щоб по-різному висвітлити об›єкт. Також звичайно
спалахнути пристрій кілька разів під час експозиції, змінюючи
кольори фільтрів навколо, щоб змішати кольори на остаточному
фото. Для цього потрібна певна майстерність і багато фантазії,
оскільки неможливо побачити, як будуть проявлятися ефекти,
поки експозиція не завершиться. Використовуючи цю техніку,
фотограф може висвітлювати конкретні частини предмета
різними кольорами, створюючи тіні способами, які зазвичай не
були б можливими.
Тривала витримка не дозволить отримати різкий кадр при
зйомці з рук, тому використання штатива є обов›язковим. У різних
умовах освітленості настройки камери будуть відрізнятися. Все
залежить також від того, що необхідно отримати в кінцевому
результаті.
Таким способом можна отримати фотографії слідів світла
від фар, пейзажні знімки, знімки при малюванні вогнем. При
фотографуванні на відкритій місцевості одному спалаху не під
силу висвітлити весь кадр, але він чудово впорається з виділенням
об›єктів, що знаходяться на передньому плані. Наприклад,
якщо налаштувати спалах на спрацьовування по задній шторці
об›єктива і сфотографувати об›єкт, що рухається, вийде кадр з
чітким різким об›єктом, ззаду якого буде виднітися шлейф від
його руху.
Об›єктами для нічної зйомки можуть бути також пам›ятники
архітектури, церкви, красиві старовинні і сучасні будівлі.
Цікаві ефекти можна отримати, знімаючи неонові вивіски
магазинів і клубів. Вулиці, освітлені ліхтарями, набувають зовсім
іншого забарвлення.
Дуже добре виглядають нічні знімки з відбитками в воді.
Знімки будуть набагато цікавішими, якщо в кадрі буде присутній
місяць — відображення у воді або, наприклад, зимовий
місячний пейзаж з сільським будиночком з освітленими вікном
і відблисками від вікна на снігових заметах. Добре виглядають
нічні пейзажі при повному місяці.
Виграшно виглядають знімки, де присутні яскраві
різнокольорові вогні. При цьому потрібно переконатися, що
виставлений баланс білого не компенсує вогні, тому що тоді
знімок втратить об›єм і привабливість.
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Дуже виразні знімки можна зробити в мороз і туман. У такі
дні зимове світло особливо гарне. Все навколо змінюється, стає
фантастично красивим. Хороші знімки виходять у вечірній час,
під час, або навіть після дрібного дощу.
Дуже яскраве і цікаве видовище — нічні грози. Вони
проходять досить швидко, але починаються не відразу. Тому
можна до зйомки підготуватися заздалегідь. Знімати необхідно
обов’язково зі штативом. Дуже бажано використовувати пульт
дистанційного управління. Об’єктив необхідно встановити на
гіперфокальну відстань.
Дуже цікаво виглядають силуетні знімки. Фотографувати
їх нескладно. Необхідно вибрати об›єкт оригінальної виразної
форми: дерево, ліхтар, візерунки, люди і т.д., так, щоб за ними
був розташовані потужні джерела світла. Щоб зняти «падаючі» з
неба зірки, треба встановити витримку на кілька годин.
Оригінальні фотографії можна зробити, знімаючи феєрверки.
Найкраще місце для зйомки феєрверків — піднесення, яке
знаходиться далеко. Коли салют в небі над водою, в кадрі можна
зловити відбиття світла від водної поверхні.
Отже, для нічних зйомок необхідно виконувати наступні
загальні умови:
- використання повноформатних цифрових камер з
великою палітрою налаштувань;
- використання штативу або знайдення опори;
- переведення камери в режим ручної експозиції;
- встановлення максимально відкритої діафрагми;
- встановлення витримки на 10 секунд;
- встановлення світлочутливості ISO на 1600;
- проведення тестових знімків і аналіз експозиції.
Список використаних джерел і літератури
1. Импульсные источники света (вспышки) — длина и форма
импульса [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
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2. Техника ночной съемки [Електронний ресурс] – Режим
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до
ресурсу:
https://photo-monster.ru/lessons/read/nochnayafotografiya.html.
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fotosyemka.
9. Как фотографировать ночью [Електронний ресурс] – Режим
доступу до ресурсу: http://www.artem-kashkanov.ru/article23.html.
10. Ночная съемка пейзажей. Ищи свой стиль [Електронний
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html.
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ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ
РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Сучасна система міжнародних відносин зазнає суттєвих
трансформацій, зокрема, завдяки широкому впровадженню
інформаційно-комунікаційних
технологій
(ІКТ).
Одним
із актуальних напрямів застосування ІКТ, є організація та
проведення відеокнференцій та відеоконференцзв’язку.
Відеоконференція — це область інформаційної технології,
що забезпечує одночасно двосторонню передачу, обробку,
перетворення і подання інтерактивної інформації на відстань
в реальному режимі часу за допомогою апаратно-програмних
засобів обчислювальної техніки. Взаємодія в режимі
відеоконференцій також називають сеансом відео-конференцзв’язку. Відеоконференцзв’язок — це телекомунікаційна
технологія інтерактивної взаємодії двох і більше віддалених
абонентів, при якій між ними можливий обмін аудіо-та відео
в реальному масштабі часу з урахуванням передачі керуючих
даних [1].
Використання відеоконференцій для реалізації міжнародних
відносин зруйнувало часові і просторові межі. Зробило можливим
миттєво обмінюватися повідомленнями у режимі реального часу
з будь-якої точки світу. За допомогою цієї технології можна
проводити наради, з’їзди, консультації, зменшуючи затрати на
поїздки, при цьому зберігаючи ефективність безпосереднього
спілкування. В умовах надзвичайних ситуацій, відеоконференції
дозволяють зберегти життя і здоров’я людей, але бути дієвими і
продуктивними.
Але щоб відеоконференції були ефективними, необхідно
враховувати основні правила відеоконференцзв’язку [1]:
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- обладнання з боку прийому/передачі повинно бути одного
виробника;
- гарантована високошвидкісна послуга зв’язку або виділені
канали зв’язку тільки для сеансів відеоконференцій;
- стабільне і надійне електроживлення телекомунікаційного
обладнання та відеоконференцзв’язку;
- оптимальні шумо- і ехо поглинаючі особливості приміщення,
в якому буде встановлено обладнання відеоконференцзв’язку;
- правильне розташування обладнання відеоконференцзв’язку відносно світлового фону приміщення;
- коректне налаштування обладнання;
- компетентний обслуговуючий технічний персонал.
Наразі існують ряд платформ, що забезпечують можливості
проведення відеоконференцій, зокрема і з метою реалізації
міжнародних відносин. Найпопулярнішими є Skype, Zoom,
MyOwnConference, Google Hangouts Meet, Conferencing, Cisco
WebEx, Microsoft Teams та ряд інших додатків [2].
Виклики
сьогодення
зумовлюють
надактуальність
використання відеоконференцій у реалізації міжнародних
відносин. Коли кордони закриті, ця технологія стає єдиною
можливістю безпосереднього спілкування в режимі реального
часу. В ефективності цього уже зараз є безліч підтверджень.
Так, 26 березня, саміт лідерів групи 20 країн-лідерів
(G20) вперше відбувся в режимі відеоконференції. Лідери
найвпливовіших країн світу обговорили ситуацію, пов’язану з
коронавірусом. 12 квітня під час зустрічі в режимі відеоконференції
країни ОПЕК+ домовилися про найбільше в історії скорочення
видобутку нафти. Також нещодавно відбулася неформальна
відеоконференція міністрів країн-членів ЄС, що відповідають за
питання туризму.
Як зазначають оглядовці, перший успішний досвід
«віртуальних» самітів G7, ЄС та інших багатосторонніх платформ
довів ефективність таких заходів [3]. Як наголошує Габер Є.
«жодна система конференц-зв’язку не замінить собою реальний
тет-а-тет, особливо якщо зустріч відбувається вперше або у
міждержавних відносинах існують невирішені проблеми». Однак,
вони дозволяють вирішувати нагальні проблеми у критичних
ситуаціях. Окрім того, мають багато безумовних плюсів —
значна економія часу та коштів, а також більша відкритість та
транспарентність у процесі ухвалення рішень.
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Науковець зазнчає, що новий формат дистанційної дипломатії
потребуватиме кардинально нових навичок [3]. Це і технічні
питання (виділених каналів для синхронного перекладу та
одночасного підтримання функцій відеоконференцій; робота з
електронними документами); обробка великих даних; захист
інформації; побудова психологічного портрету співрозмовника
тощо.
Таким чином, відеоконференції стали невід’ємною складовою
сучасної системи міжнародних відносин, що зумовлює потребу
подальшого дослідження всіх аспектів цього явища: технічного,
правового, психологічного.
Список використаних джерел та літератури
1. Видеоконференция как область информационной
технологии // Електронни ресурс. Режим доступу: http://
www.perevod63.ru/articles/videokonferenciya_kak_oblast_
informacionnoy_tehnologii.html
2. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams та інші. Що
потрібно знати про головні застосунки для відеоконференцій //
Електронни ресурс. Режим доступу: https://www.radiosvoboda.
org/a/koronavirus-i-videokonferenciji/30537878.html
3. Габер Є. Поствірусна дипломатія: як сучасні технології
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ресурс. Режим доступу: https://www.eurointegration.com.ua/
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СУЧАСНИЙ СТАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ
Сучасне проектування і виготовлення мультимедійних видань
здійснюється на основі певного набору стандартів, в яких відображений багаторічний досвід реалізації мультимедійних проектів. Тому для успішного проектування розробник повинен
повною мірою враховувати основні положення цих стандартів у
вигляді відповідних принципів. Також важливо ще на початковій
стадії роботи визначити фактори і супутні їм критерії майбутньої
оцінки якості кінцевого продукту проектування. Це обумовлено
тим, що ці ж критерії повинні бути враховані у вигляді відповідних вимог до мультимедійного видання ще на перших кроках
його розробки.
У зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність ознайомлення з основними положеннями принципів проектування мультимедійних продуктів на базі відповідних стандартів, а також критеріями їх оцінки.
В даний час при проектуванні і виготовленні мультимедіа видань розробники, як правило, користуються міжнародним стандартом ISO 14915, який складається з наступних частин:
- ISO 14915-1 - структура і принципи проектування [1];
- ISO 14915-2 - мультимедійне управління і навігація [2];
- ISO 14915-3 - вибір і комбінування мультимедійного середовища [3];
- ISO 14915-4 - особливості застосування мультимедіа в різних областях.
- ISO 14915-1, визначає принципи проектування мультимедійних призначених для користувача інтерфейсів і структуру проектування мультимедіа. Ці принципи забезпечують фундамент для
рекомендацій, наведених в інших частинах даного стандарту.
- ISO 14915-2 дає рекомендації по органах управління і навігації в мультимедійних проектах. Управління більшою мірою

827

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

пов’язано з функціями контролю динамічного інформаційного
середовища, такого, як аудіо або відео. Розділ «Навігація» описує
концептуальну структуру мультимедіа – проекту і дії користувача
по переміщенню в даній структурі.
- ISO 14915-3 [3] дає рекомендації по вибору середовища виконання, а також представляє керівництво по комбінуванню різних середовищ, де під терміном «середовище» розуміється специфічна форма представлення інформації людині-користувачу.
Цей стандарт включає рекомендації по об’єднанню мультимедійних компонентів в певні послідовності для перегляду і читання.
- ISO 14915-4 дає рекомендації по проектуванню мультимедійних призначених для користувача інтерфейсів для різних
областей застосування.
У цілому ISO 14915 визначає, що загальною метою проектування мультимедіа є створення такого проекту, в якому мультимедійна інформація не повинна заплутувати, стомлювати або
бентежити користувача. Це може досягатися тільки шляхом ретельного проектування з урахуванням задач, для вирішення яких
призначено мультимедіа (наприклад, реклама, освіта, тощо) і середовища, де система буде використовуватися. Особливу увагу
повинно звертати на особливості сприйняття інформації людиною, які, як правило, ґрунтуються на наступних складових:
- фізіологічних особливостях органів почуття людини,
- людському сприйнятті і мотивації,
- пізнавальної діяльності людини,
- людської комунікації.
Стандарт ISO 14915 є специфічним для мультимедіа і являється розширенням принципів, які наведені в стандарті ISO 924110, тому мультимедійні видання повинні розроблятися згідно як
принципам ISO 9241-10, так і принципам ISO 14915.
Для розробки і оцінки мультимедіа-інтерфейсів застосовуються ергономічні принципи, описані в ISO 9241-10. Дані принципи
важливі для розробки і оцінки інтерактивних додатків [4; 5], таких як:
1) придатність для вирішення задачі. Наприклад, для
навчання гри на музичних інструментах додаток показує рухи
рук у формі відео або анімації, програє музику і відображає ноти,
що програються.
2) наявність контекстної допомоги. Наприклад, при
переміщенні курсору над посиланням на web-сторінці, відобра-
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жається спливаюче вікно з її описом (наприклад, куди веде це посилання).
3) керованість. Наприклад, звуковий супровід може
включатися і відключитися користувачем.
4) узгодженість з очікуваннями користувача. Наприклад,
управляючі елементи для програвання і зупинки функціонують
однаково у всіх відеофрагментах і анімаціях в мультимедіадодатку. Управляючі елементи одноманітно відображаються на
екрані. В додатках, що містять географічну інформацію, може
відображатися карта.
5) стійкість до помилок. Наприклад, якщо показ відео був
випадково зупинений користувачем, він може бути продовжений
з тієї ж позиції без необхідності повернення до початку.
6) можливість індивідуалізації. Наприклад, користувачі можуть задавати свої переваги (наприклад, переважне
середовище виводу інформації, установки аудіо параметрів),
використовувати закладки і анотації.
7) зручність навчання. Наприклад, забезпечується
візуальне представлення структури навігації в мультимедіадодатку. Комбінації середовищ представлення інформації
використовуються для представлення предмету обговорення з
різних точок зору. Елементи управління діють однаково в різних
середовищах уявлення.
Додатково до загальних принципів стандарт ISO 14915 визначає специфічні принципи, які необхідно брати до уваги при проектуванні мультимедійних проектів:
- придатність для мети комунікації;
- зручність сприйняття і розуміння;
- зручність вивчення;
- привабливість.
Розглянемо їх більш детальніше.
- мету постачальників інформації, яка передається;
- мету і задачі користувачів або одержувачів цієї інформації.
Загальною метою постачальника інформації можуть бути навчання, інформування або розвага користувачів. Специфічною
метою можуть бути узагальнення, пояснення, уявлення, переконання, доказ або примушення користувача за допомогою певної
мультимедіа-комунікації.
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Мета користувача може включати навчання, отримання
інформації, що вимагається для виконання задач, або
використовування специфічних рис додатку.
Приклади.
Узагальнення
може
бути
досягнуто
використовуванням зображень (діаграм). Аргументи, що
використовуються для переконання або доказу, зображуються з
використанням надмірного або помітного середовища для того,
щоб підкреслити ключові елементи в повідомленні.
Мультимедіа видання є зручним для сприйняття і розуміння,
якщо воно спроектовано таким чином, що інформація, яка
передається, є легко сприйманою і зрозумілою. Для полегшення
сприйняття, для будь-якого середовища, що використовується,
повинні виконуватися наступні характеристики.
1) зручність знаходження. Наприклад, сильний контраст між
кольором фону екрану і кнопок навігації використовується для
того, щоб користувач міг легко їх знайти.
2) помітність. Наприклад, при описі зображення
використовується голос на фоні музики. Для розрізнення від
інших звуків голос робиться гучним і ясним.
3) ясність. Наприклад, в графічному зображенні двигуна
різні частини показуються різними кольорами для полегшення
сприйняття користувачем частин, важливих для виконання
поточної задачі.
4) чіткість. Наприклад,. анімований банер з текстом
пересувається з швидкістю, що дозволяє користувачу легко
читати текст.
5) послідовність. Наприклад, кнопки показу або зупинки
мають одноманітний дизайн для різних типів інформації, таких,
як аудіо, відео або графічна анімація.
6) лаконічність. Наприклад, голосове пояснення зображення,
що показує, яким чином ремонтувати технічний пристрій,
обмежено необхідною для полегшення роботи користувача
інформацією.
7) легкість для читання. Наприклад, складна біологічна
структура при тривимірному моделюванні може досліджуватися
в різних ракурсах для полегшення розуміння користувачем
взаємного розташування різних частин.
8) полегшення розуміння. Наприклад, в процесі голосового
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пояснення роботи двигуна на зв’язаному зображенні
підсвічуються відповідні деталі.
9) усунення перевантаження сприйняття. Користувач не
повинен бути переобтяжений інформацією, що одночасно
представляється, як при використовуванні одного інформаційного
середовища, так і їх комбінацій. Наприклад, може бути складним
сприймати декілька різних відео фрагментів, демонстрованих
одночасно.
10) усунення перевантаження, що викликається додатковими
діями. Наприклад, користувач може пропустити важливу
відеоінформацію, якщо він в цей час вимушений працювати
з органами управління, або якщо рекомендації по виконанню
ряду дій розподілені по декількох середовищах уявлення замість
єдиного середовища.
11) облік особливостей сприйняття. Наприклад, повинні
братися до уваги відмінності в сприйнятті людьми різних типів
інформації, а також вплив обмеженості сприйняття окремих
типів інформації (наприклад, глухота, дальтонізм).
12) сприяння розумінню інформації. Вибір, комбінація і
оформлення типів інформації повинне сприяти розумінню користувачем інформації. Наприклад, ікони знаку радіації і дорожніх
знаків використовуються для передачі сигналів небезпеки для
користувачів, що мають відповідні знання і культуру.
1) підтримка вивчення. Користувач повинен бути в змозі досліджувати мультимедіа видання, якщо це не суперечить задачі.
2) підтримка орієнтації користувача. Користувач завжди повинен бути в змозі визначити своє поточне положення в мультимедіа віданні, тобто місце, з якого він в нього прибув і місця, в які
він може потрапити далі.
Наприклад, відображення діаграми або карти додатку з
виділеним поточним положенням користувача.
3) підтримка зрозумілої навігації. Навігація по системі повинна відбуватися одноманітним і зрозумілим для користувача чином.
4) забезпечення альтернативних методів навігації. Користувач повинен мати різну нагоду досягти потрібній інформації,
якщо це не суперечить задачі. Для цього йому повинен надаватися вибір між альтернативними шляхами навігації. Необхідна
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інформація повинна бути доступною через відповідні посилання.
Наприклад, альтернативні шляхи навігації, що використовуються
для новачків і досвідчених користувачів. Користувачі можуть
досягти інформації через систему меню або функцію пошуку.
5) структуризація інформації. Інформація, повинна бути
концептуально структурована, так, щоб користувач міг легко
ідентифікувати різні її частини і відносини між ними з урахуванням
обмежень її обробки людиною. Якщо структура предметної
області відома користувачу, вона повинна використовуватися при
проектуванні додатку для навігації. Наприклад. Деревоподібна
структура використовується для забезпечення простого доступу
до різних частин інформаційного змісту.
6) можливість повернення до важливих крапок. Користувач
повинен мати нагоду повернутися до відвіданих раніше важливих
крапок в структурі та для доступу до різних частин цієї структури. Наприклад, при дослідженні мультимедійного додатку,
пройдений користувачем через різні рівні інформації до поточної
сторінки шлях відображається у вигляді відповідного набору
кнопок.
7) забезпечення функцій пошуку і навігації. Користувач повинен бути забезпечений відповідними функціями пошуку і навігації, достатніми для того, щоб швидко визначати, чи містить додаток потрібну інформацію і яким шляхом вона може бути доступна.
Наприклад, в мультимедійному виданні є карта, що показує різні
доступні розділи і її структури в графічному вигляді. В додатку є
функція пошуку за ключовими словами, яка доступна зі всіх його
сторінок.
8) різні ракурси об’єктів. При необхідності користувачу повинна надаватися можливість роботи з декількома середовищами уявлення, що мають один і той же зміст, до яких він повинен
мати альтернативний доступ. Наприклад. Демонстрація будови
кровотворної системи людини за допомогою фотографій і діаграм
в повчальній системі з анатомії.
Іншим аспектом привабливості мультимедіа-додатку є
безпосередність взаємодії. Безпосередня взаємодія часто
досягається інтеграцією елементів управління призначеного
для користувача інтерфейсу з інформацією, яка передається,
або виконуваною задачею (наприклад, використовуванням
фрагментів змісту як гіперпосилання).
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Естетичні якості додатку також впливають на його
привабливість. Наприклад, добре оформлене мультимедійне
видання може спонукати користувача проглянути більше що
міститься на ньому матеріалу.
При виготовленні мультимедіа видань проектувальники, як
правило, користуються міжнародними стандартами, де узагальнено багаторічний досвід розробки мультимедійних продуктів.
Стандарт ISO 14915 надає базові принципи, які повинні враховуватися при реалізації відповідних мультимедійних проектів.
Повноцінне мультимедійне видання може бути побудовано тільки
і виключно по тих критеріях, по яких згодом може бути оцінено.
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СВІТОВА ІСТОРІЯ РОЗВІТКУ ДОВІДКОВИХ ВИДАНЬ
У наш час довідкові видання є друкованими працями
великого обсягу чи ґрунтовними електронними базами даних,
що охоплюють різні галузі знань або вичерпно висвітлюють
одну галузь. Проте сучасне довідкове видання – це результат
тривалого періоду трансформацій, спричинених культурними,
політичними та технологічними чинниками. Історія цих видань
не переривається, в кожній наступній праці втілюються спадкові
риси її попередників. Тому окреслимо визначальні тенденції та
особливості підготовки довідкових видань на кожному етапі їх
розвитку.
Першими західними енциклопедистами в часи Античності
були Спевзіп та Арістотель, послідовники Платона (IV ст. до н.е.).
Систематизація знань «вільних мистецтв» і світських наук з метою
створення бази знань для християнської освіти була характерна
і для середньовічної енциклопедичної праці «Etymologiarum»
Ісидора Севільського (560–636), вона містила етимологічний
словник. Найвидатнішим довідковим виданням Середньовіччя
було «Speculum majus» Вінсента де Бове (1190–1264).
У періоді Нового часу, на початку XVII ст. термін
«енциклопедія» після понад тисячолітнього забуття з’являється
у заголовку праць німецького професора Й. Альштедта
«Енциклопедія з курсу філософії» (1620) та «Енциклопедія,
розділена на сім частин» (1630). П’єр Бейль створив свій
енциклопедичний твір «Dictionnaire historique et critique»
(«Словник історичний і критичний») (1697), спираючись на
«Великий історичний словник» Луї Морері [1].
В
Україні
XIX
ст.
позначилось
національним
самоусвідомлення, що спричинило накопичення і вивчення
матеріалів з історії, мовознавства, етнографії. Цими питаннями
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займалися М. Маркевич, П. Куліш, І. Срезневський,
М. Максимович, М. Костомаров, М. Драгоманов, І. Франко [2].
У XX ст. продовжився активний розвиток довідкових видань,
збільшилася їх кількість, у багатьох країнах Європи з’являлися
власні енциклопедії, як цілком оригінальні, так і створені
за зразками популярних у попередню епоху праць. Першим
українським систематичним енциклопедичним довідником слід
вважати підготовану за ініціативи М. Грушевського двотомну
працю «Український народ в його минулому і сучасному»,
що вийшов друком у Петрограді (1914–1916). У 1930–1935
рр. у Львові з’явилася «Українська Загальна Енциклопедія».
Продовжують ланцюжок українських енциклопедичних видань
«Українська Радянська Енциклопедія»
та «Енциклопедія
Українознавства». У підході до укладання словників можна
виокремити кілька етапів, кожен з яких має характеризується
своїми тенденціями [3].
Перший етап (1917 – поч. 30-х років) характеризується
збільшенням кількості та різноманітності словників, переважна
більшість їх – перекладні російсько-українські та прагненням
відшукати і максимально повно подати питомо українську
лексику або створювати слова з морфем української мови.
Знаковими словниками цього часу є: «Словник української мови»
Д. Яворницького (1920), який був задуманий як доповнення до
«Словаря…» за редакцією Б. Грінченка; перевидання «Словаря
української мови» за редакцією Б. Грінченка (1924, 1927–1928).
Другий етап (1933 – сер. 50-х років) і характеризується
звуженням роботи над словниками у зв’язку зі згортанням
українізації та значним уніфікуванням української лексики в
словниках. Словники української мови стали лексиконами не
національної мови в цілому, а тільки унормованої літературної
мови. Основні словники цього періоду: «Російсько-український
словник» (1937), «Російсько-український словник» (1948).
Третій етап (кінець 50-х років – кінець 80-х років) характеризується появою ряду як традиційних, так і нових типів
словників та певним послабленням ідеологічного тиску на галузь.
Найважливіші словники цього часу: «Українсько-російський
словник» за редакцією І. Кириченка (1953-1963); «Українськоросійський словник» (1964).
Кінець XX – початок XXI ст. характеризується зростанням
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кількості та різноманітності словників та енциклопедій. Майже
кожна європейська держава у цей час вже мала свою національну
енциклопедію і значну кількість одно- і багатомовних словників.
Найголовнішою тенденцією цього періоду стала зміна формату
довідкових видань з друкованого на електронний, спричинена
інформаційною революцією – розвитком комп’ютерних технологій та Інтернету.
Головними перевагами електронних версій довідкових
видань є зниження собівартості за рахунок відсутності витрат
на поліграфію, зручніша для користувачів форма подання
матеріалу – крім традиційної алфавітної системи організації
статей, у такому виданні наявна пошукова програма, що значно
прискорює доступ до необхідної інформації. Загалом доступ до
електронного видання стає значно простішим, ніж доступ до
його друкованого примірника. Важливою рисою електронних
довідкових видань є мультимедійність, поєднання текстової інформації з графічною, відео- та аудіо матеріалами [4].
Список використаних джерел та літератури
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА
Стрімкий розвиток і розповсюдження нових інформаційних
технологій набуває сьогодні характеру глобальної інформаційної
революції, яка здійснює зростаючий вплив на політику, економіку,
управління, фінанси, науку, культуру та інші сфери людської
життєдіяльності у рамках національних кордонів і світі у цілому.
Інформаційно-комунікаційні технології являються сьогодні
одним з найважливіших факторів, які впливають на формування
суспільства ХХІ століття, так як надавши унікальні можливості
у сфері пересування капіталу, товарів і послуг, інформаційні і
комунікаційні технології стали основою формування нового типу
економіки – «економіки знань», «інформаційної економіки»,
«кіберекономіки». Існуючі економічні системи покликані
пристосовуватися до інформаційної і комп’ютерної реальності.
Однією з найважливіших тенденцій сучасного світу стала
глобалізація, яка сприяла і розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій. Інформаційні потоки виходять за межі національних
і інтегруються у світовий інформаційний простір, чому у значній
мірі сприяє удосконалення комунікаційних систем і способів
використання космічного простору для передачі інформації,
прогнозування їх подальшого розвитку. Поява Інтернету і
лібералізація ринку, наслідком якої стало пониження вартості
комунікаційних послуг – це два важливих фактори, які прискорили
розвиток інформаційної сфери, прискорили її соціальний ефект.
Термін «інформаційне суспільство» є достатньо широким
і включає в себе, перш за все, глобальну уніфіковану індустрію,
що розвивається на фоні безперервно зростаючої ролі інформації
і знань в економічному і соціально-політичному контексті.[1].
Особливу роль в інформаційному суспільстві набуває фактор
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соціального облаштування, який отримує своє відображення
у принципово нових «електронних» формах демократії і
докорінному переломі у структурі зайнятості населення.[2:343].
Процес інформаційних перетворень є незворотним, проте ним
поки що охоплені не всі країни. Створюється нова картина світу
– інформаційна, яка свідчить про стан даної сфери у кожному
регіоні. Разом з тим навіть у цих розвинутих країнах суспільство
є далеким від того, щоб у повній мірі стати інформаційним.
Стрімкий розвиток нових інформаційних та телекомунікаційних
технологій набуває сьогодні характер глобальної інформаційної
революції, яка зачіпає всі сфери життєдіяльності суспільства
– політику, економіку, управління, фінанси, науку, культуру,
міжнародні відносини в цілому. Інформаційні ресурси стають
одним із найцінніших елементів як національного, так і
загальнолюдського надбання.[3:163].Результатом розгортання
інформаційної революції стає формування нової економіки
і нового типу суспільства –інформаційного. Підкреслюючи
необхідність скорочення розриву у доступі до інформаційним
технологіям між розвинутими і країнами, щоб розвиваються,
слід відмітити, що солідна основа політики і дій в інформаційній
сфері здатна змінити методи взаємодії країн по просуванню
соціального та економічного прогресу у всьому світі.
З метою максимізації соціально-економічної користі від
інформаційного суспільства необхідно удосконалювати основні
принципи і підходи до оптимізації інформаційного суспільства:
1) продовжувати сприяти розвитку конкуренції і відкриттю
ринків для інформаційно комунікативних технологій, продукції і
послуг, 2) захист прав інтелектуальної власності на інформаційні
технології, які мають важливе значення для просування
нововведень, пов’язаних з ними, розвитку конкуренції і
широкого впровадження нових технологій, 3) ряд послуг, включаючи телекомунікації, транспорт, підвищення їх ефективності
та конкурентоспроможності дозволять розширити переваги
інформаційного суспільства.
Таким чином, інформаційна революція, основу якої
складає бурхливий розвиток обчислювальної техніки та нових
інформаційно-комунікаційних технологій, все більше стає
причиною радикальних змін у політичній, економічній і соціальнокультурній сферах. Відбувається становлення «нової економіки»,
що характеризується значним збільшення продуктивності праці
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та інновативності за рахунок використання нових технологій.
Список використаних джерел та літератури
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АКТУАЛЬНІ КІБЕРЗАГРОЗИ
СУЧАСНОГО СЕРЕДОВИЩА
Аналіз кібербезпекових стратегій іноземних країн дозволяє
зробити висновок, що на сучасному етапі основними загрозами
кібербезпеці у переважній більшості держав визначаються
кібертероризм, кібервійна, кибершпигунство та кіберзлочинність.
На сьогоднішній день комп’ютерні атаки, що здійснюються
терористами або хакерськими групами, афілійованими до
терористичних організацій, як правило, направлені на: виведення
з ладу інформаційнотелекомунікаційних систем та систем
зв’язку за допомогою вірусів або спаму; тимчасове блокування
публічних веб-сайтів шляхом масованих DDOS-атак; атаки
на офіційні веб-сайти або сторінки у соціальних медіа органів
державної влади та комерційних організацій з метою розміщення
повідомлень терористичного спрямування; несанкціонований
доступ в систему з метою викрадення даних або її використання
в організації кібератак на інші системи; незаконне оприлюднення
персональних даних у мережі Інтернет стосовно політиків,
правоохоронців чи військовослужбовців у поєднанні із прямими
погрозами.
Інша загроза кіберпростору, яка за своєю суттю та наслідками
може бути прирівняна до військового протистояння між
державами є загроза кібервійни. На думку західних експертів,
кібервійна – це дії однієї держави з проникнення у комп’ютери
або мережі іншої держави для досягнення власних цілей із
заподіяння шкоди або руйнування. Кібервійна являє собою
загрози атак і з боку окремих хакерів, і з боку терористичних
груп та держав. Особливістю сучасної кібервійни є можливість
ведення воєнних дій малими (асиметричними) силами, здійснення
атак як з території нападаючого, так і з інших не суміжних
територій, істотно ускладнюючи тим самим їхнє виявлення та
нейтралізацію.
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Сьогодні кіберзлочинність перетворилася на загрозу
світового масштабу, яка не припиняє набирати обертів через
все більшу інформатизацію суспільства – стрімкий розвиток
електронної комерції та Інтернет-банкінгу, розміщення у мережі
Інтернет та електронних базах даних все більшого обсягу персональних даних громадян, збільшення залежності від сталого функціонування ІТ-технологій повсякденного життя людей,
бізнесу, державних структур тощо. За оцінками експертів, у 2021
році збитки від кіберзлочинності становитимуть більше ніж 6
тис. мільярдів доларів США.
В Україні зі ста відсотків злочинів, скоєних в мережі,
найбільше шахрайств. Окремим напрямом кіберзлочинності як в
Україні так і по всьому світу, що становить найбільшу загрозу, є
кібератаки на фінансовий сектор. За інформацією Національного
банку України, в банківській системі України найбільш розповсюдженими є наступні види кіберзлочинів: банкоматне шахрайство,
шахрайство в торгівельносервісних мережах, шахрайство в мережі
Інтернет із викраденням реквізитів платіжних карток, шахрайство
в системах дистанційного банківського обслуговування.
В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій у
поєднанні із кардинальними змінами сучасного безпекового
середовища відбулася значна трансформація кіберзагроз
національній безпеці держави. В ході протиправного
кібернетичного впливу може одночасно реалізовуватися декілька
загроз, взаємопов’язаних між собою, а також до їх реалізації
можуть бути залучені кардинально різні суб’єкти, зокрема,
підконтрольні спецслужбам хакерські угруповання та приватні
ІТ-компанії, що свідчить про комплексність та складний характер
сучасних кіберзагроз, а також часткове зрощення їх традиційних
видів як то: «кібервійна», «кібершпигунство», «кіберзлочинність»
та «кібертероризм».
Вказане свідчить про необхідність комплексного підходу на
загальнодержавному рівні до організації протидії актуальним
кіберзагрозам, що в першу чергу, має передбачати підвищення
кібербезпекових спроможностей держави.
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ОФОРМЛЕННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Зважаючи на постійне зростання ролі наукових знань, а
також тенденції інтеграції України до світового і європейського
простору, актуальною є проблема розроблення навчальних
видань нового покоління. Навчальна література набуває нових
форм подачі візуалізації. На сьогодні друковане та електронне
видання відіграє важливу роль у житті суспільства. Успіх книги
визначається саме підходом до створення макета верстки.
Наукові праці з художньо-технічного редагування,
оформлення навчальних видань були написані практиками
художниками-редакторами з багаторічним досвідом (П.Гіленсон,
С.Добкін, Б.Валуєнко, Ю.Адамов, Н.Гончарова, В.Пахомов,
В.Фаворський). Серед сучасних дослідників художньотехнічного оформлення друкованих видань слід зазначити
М.Тимошика, В.Саву, С.Ярему, А.Мільчина, С.Гавенко, Е.Огар,
Н.Дубіну, В.Єфімова, З.Партико. З розвитком науки і технологій
змінюються технологічні процеси підготовки до друку видань,
що знаходить своє відображення у науковій літературі. Крім того,
змінюються потреби читачів, що має позначатися в оформленні
видання відповідно до його призначення .
Згідно із ДСТУ 3017: 2015 «Видання. Основні види. Терміни
та визначення» хрестоматія за цільовим призначенням віднесено
до категорії навчальних видань і їх різновидів – навчальних
посібників .
Навчальний посібник - навчальне видання, що доповнює або
частково (повністю) замінює підручник та офіційно затверджене
як такий вид видання. Вони затверджуються Міністреством освіти і науки, молоді та спорту України як нормативні видання з відповідним грифом. Присвоєння грифа означає, що підручник або
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навчальний посібник відповідає встановленим вимогам, зокрема,
змісту навчальної програми дисципліни, дотримання умов щодо
обсягу, належне технічне оформлення.
Хрестоматія – збірник текстів письменницьких чи наукових
творів і (або) уривків із них, призначений для навчальних чи
пізнавальних цілей; різновид навчального посібника, що містить
системно дібрані документи (тексти мемуарних, літературно-художніх чи історичних документів, музичних та інших творів
чи уривків із них), які є об’єктом вивчення певного навчального предмета, курсу, дисципліни відповідно до змісту чинної навчальної програми, і має відповідний офіційно наданий гриф.
При створенні підручників та навчальних посібників необхідно враховувати наступне: навчальні книги повинні мати високий науково-методичний рівень, містити необхідний довідковий
апарат; підручники та навчальні посібники мають бути написані
в доступній формі, навчальний матеріал має бути пов’язаний з
практичними завданнями, в книзі повинні прослідковуватись тісні міжпредметні зв’язки.
Державний стандарт України ДСТУ 3017-95 дозволяє видавати такі різновиди посібників для навчального процесу: наочний
посібник, практичний посібник, навчальний наочний посібник,
навчально-методичний посібник .
Список використаних джерел та літератури
1. Антонова, С.Г. Структура, содержание и дидактические
основы учебных изданий / С.Г. Антонова, Л.Г. Тюрина //
Университетская книга. – 2000. – No11 – С. 17-21.
2. Близнюк, А.С. Оформлення видання : Посібник для
студентів відділення «Видавнича справа та редагування» / А.С.
Близнюк, Т.М. Безверха – Житомир: Видавництво Житомирського
державного університету імені Івана Франка, 2007. – 48 с.
3. Видавнича діяльність у методичній роботі: Навчальне
видання / Підготувала: М.І. Скрипник. - К.: ЦІППО АПН України,
2006. – 27 с.
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БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК:
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СКЛАДАННЯ
В сучасному світі науково-допоміжні видання розглядаються
як важливе джерело інформації, основним завданням якого є
забезпечення поглиблених знань з обраної теми; підбиття підсумків
раніше опублікованих наукових досліджень; ознайомлення з
проблематикою, досягненнями, основними працями в конкретній
галузі науки тощо. Серед науково-допоміжних видань виділяють
бібліографічні покажчики: довідкові сукупні видання, матеріал
яких об’єднує в собі публікації за спільними ознаками та
показниками. Бібліографічні покажчики мають чітку систему
подання інформації: матеріал розташовується в хронологічному
чи алфавітному порядку.
Оформлення бібліографічного покажчика має чіткі норми та
правила. В Україні це ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів
з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання». Проблеми макетування науково-допоміжних видань
описані та детально розглянуті у «Методичних рекомендаціях
Книжкової
палати
України».
Проблеми
оформлення
бібліографічного покажчика розглянуті в наукових працях
вітчизняних вчених: П. Сенько, О. Устіннікової, Н. Петрової,
Л. Вербицької, Г. Плиса та інших, а також зарубіжних фахівців
Р. Притерх, Дж. Рейц, П. Отлет.
П. Сенько, О. Устіннікова та Н. Петрова присвятили свої
дослідження розляду наступних тем: рекомендації щодо вибору,
складання та редагування допоміжних покажчиків до видань [1];
складання бібліографічного запису на книги та брошури для каталогів і картотек[2]. Г. Плис розглядав оформлення вихідних відо-
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мостей у виданнях [3]. Дж. Рейц розглядав проблему оформлення словників та покажчиків для бібліотечних та інформаційних
наук. Р. Притерх розглядав проблему оформлення словників та
довідників для бібліотекарів.
Матеріальна
структура
бібліографічного
покажчика
регламентується стандартом Державної наукової установи
«Книжкова палата України імені Івана Федорова» (скорочено
– «Книжкова палата України»). Книжкова палата України –
активний популяризатор, каталізатор та видавець бібліографічних
покажчиків і є центром національної бібліографії. Заснована
24 січня 1919 року і створена з метою забезпечення інтересів
держави, розвитку культури, науки, освіти, книговидавничої та
бібліографічної справи тощо. Ця установа є і основоположників
вимог щодо видань в Україні.
1 липня 2016 року набув чинності ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».Особливості складання комплексного
бібліографічного
посилання;
особливості
складання
бібліографічного посилання на електронний ресурс; особливості
складання бібліографічного посилання на архівний документ.
Список використаних джерел та літератури
1. Методичні рекомендації щодо вибору, складання та
редагування допоміжних покажчиків до видань / [уклад.: П. М.
Сенько, О. М. Устіннікова ; наук. ред. Н. О. Петрової] ; Держ.
наук. установа «Кн. палата України ім. Івана Федорова». — Вид.
5-те, без змін. — Київ : Кн. палата України, 2017. — 79 с.
2. Складання бібліографічного запису на книги та брошури
для каталогів і картотек : метод. рек. / [уклад.: Л. В. Вербицька,
О. М. Устіннікова] ; Держ. наук. установа «Кн. палата України ім.
Івана Федорова». — 2-ге вид., випр. — Київ : Кн. палата України,
2017. — 63 с.
3. Оформлення вихідних відомостей у виданнях : метод. рек.
/ уклад. Г. М. Плиса. — Вид. 4-те, без змін. — Київ : Кн. палата
України, 2013. — 52 с.
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НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У зв’язку з розвитком технологій і переходу суспільства з
індустріального в інформаційне, виключно важливе значення
отримали інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) –
інформаційні технології з широким використанням комп’ютерів,
комп’ютерних мереж та інших засобів зв’язку. Використання
ІКТ гарантує швидке опрацювання даних, їх швидкий пошук,
надійний захист та зберігання інформації, доступ до джерел
даних незалежно від місця їх розташування, тощо.
У сучасному світі інформаційно-комунікаційні технології
знаходять своє застосування у всіх сферах діяльності людини,
наприклад, у науці, промисловості, торгівлі, управлінні,
банківській системі, освіті, медицині, транспорті, зв’язку,
системі соціального забезпечення та інших галузях, зокрема, у
міжнародній діяльності.
Аналізуючи основні сфери застосування інформаційнокомунікаційних систем у міжнародній діяльності можна сказати,
що: впровадження інформаційних технологій в усі сфери
підприємницької діяльності сприяє більш швидкій адаптації
вітчизняного малого бізнесу до сучасного міжнародного ринкового
середовища, а також підтриманню його конкурентоздатності в
умовах інноваційного розвитку світової економіки.
У будь-якій країні основу діяльності малого бізнесу становлять
торговельні операції. З метою підвищення ефективності розвитку
вітчизняного малого бізнесу в умовах росту конкуренції
нарощують
використання
інформаційно-комунікаційних
технологій в підприємницькій діяльності. Зокрема, перспективним
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напрямком є розвиток інтернет торгівлі з використанням
спеціалізованих платформ та створенням власних інтернетмагазинів. Комунікативність відносин продавців і покупців можна
суттєво підвищити за рахунок використання соціальних мереж та
засобів інтернет-телефонії [1].
Інформаційно-комунікаційне забезпечення у міжнародній
маркетинговій діяльності дозволяє фірмам не лише орієнтуватися
в процесах і явищах в міжнародному маркетинговому середовищі,
але й оптимізувати побудову маркетингових програм і ухвалення
управлінських рішень, а також реалізовувати стратегію активного
впливу на формування ринкового попиту і стимулювання збуту,
конструювання ринку і, у ряді випадків, здійснення інформаційної,
а не лише збутової атаки на певні ринкові сегменти. Нові технології
інформаційних систем дали основу високоефективним, науково
обґрунтованим, комплексним маркетинговим дослідженням,
підготували базу для побудови якісних маркетингових програм
і розробки оптимальних планів розвитку виробничо-збутової і
науково-технічної діяльності фірм [2].
Завдяки ІКТ суспільство може рухатися вперед до більш
високого соціального розвитку. Для впровадження ІКТ в освіті на
міжнародному рівні потрібно вирішити три важливих проблеми,
якщо країна хоче максимально ефективно використовувати
міжнародний потенціал ІКТ:
–– реформування телекомунікацій, яка повинна включати
в себе привід для того, щоб викладачі та студенти (учні), які
звертаються до ІКТ мали стабільний і високошвидкісний Інтернет;
–– забезпечення якості цифрового навчального матеріалу;
–– охоплювати співробітництво, для того щоб розробити
механізм, який дає змогу обмінюватися досвідом та інформацією
між викладачами [3].
Таким чином, можна зробити висновок, що напрями
використання
інформаційно-комунікаційних
систем
у
міжнародній діяльності є ефективними. Країна стрімко
розвивається, впроваджуючи ІКТ у всіх напрямках діяльності
людини. Про це свідчить модернізація взаємодії між бізнесом
та урядовими установами, використання ІКТ у освіті та в
маркетинговій сфері. У подальшому існуватиме потреба значних
інвестицій у навчання та професійну підготовку фахівців для того,
щоб вони могли використовувати ІКТ та працювати у сучасному
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конкурентному середовищі.
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МОНІТОРИНГ РИНКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Поняття медичний туризм з`явилося досить недавно, це
відносно молода галузь яка тільки починає набирати популярності.
Медичний туризм розвивається як у країнах з високорозвиненою
економікою, так і в країнах з перехідною економікою. Поправу
Європу вважають «колискою» медичного туризму. На сьогодні
його розвиток залежить від багатьох чинників та рівня розвитку
держави. Поправу Європу вважають «колискою» медичного
туризму. У провідних країнах світу з високим рівнем медицини прибуток від в’їзного оздоровчого та лікувального туризму вимірюється сотнями мільйонів доларів щорічно і вносить
вагомий вклад у поповнення бюджету країни. В останні роки
медичний туризм, включаючи як лікування, так і діагностику та
реабілітацію, становить близько 3% світового ВВП.
Медичний туризм належить до одного з найпопулярніших
видів туризму останнім часом, та одним з найприбутковіших в
сфері економіки. Він користується попитом серед туристів в
країнах з розвиненою економікою та туристами з пост радянських
країн, перші подорожують за більш дешевими медичними
послугами, а другі за більш якіснішими послугами. Залежно від
регіону та безпосередньо від країни, основними проблемами є
законодавче стримування чи стимулювання медичного туризму
в країна, політична ситуація, рівень медичних послуг та їх цінова
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політика, також до однієї з проблем можна віднести досяжність
країн.
В сучасних умовах потенційні туристи ставлять більш високі
вимоги та потреби в медичному туризмі, сюди можна віднести
тривалість лікування та спосіб авто- та авіа- сполучення,
безпечність, конфіденційність, комфортність. В звязку з цим
постає завдання наукового аналізу взаємодії туризму з медициною
та різних організаційних форм перевезень, вдосконалення
стосунків між туристичними компаніями та медичними центрами
чи клініками.
Медичний туризм – напрямок спеціального туризму, який
передбачає організацію та надання лікування, діагностики,
профілактики захворювань й інші медичні послуги як в межах
країни (внутрішній медичний туризм), так і за кордоном
(зовнішній).
Рекреаційний туризм – це подорож людей метою яких
є задоволення та відновлення власних духовних, фізичних,
емоційних, психологічних та інших сил, які підтримують життєвий
цикл шляхом «занурення» людини в активний відпочинок та
поєднання оздоровлення з помірними фізичними навантаженнями
та підданям впливу сприятливого навколишнього середовища.
Моніторинг медичного туризму – це певна система постійного
спостереження за попитом та пропозицією, реалізацією та
задоволеністю туристів даним видом туристичного продукту,
також це постійний контроль за тим як країни змінюються в
рейтингу на попит туристів яким необхідна медична допомога.
Під час таких спостережень додатково досліджується, що саме
приваблює туристів саме в цій країні, які популярні напрямки та
з якими темпами вони змінюються.
На сьогоднішній день у світі вже сформувався глобальний
ринок медичних послуг зі своєю специфічною структурою –
медичним менеджментом, органами акредитації, агентствами
медичного
туризму,
туроператорами,
юристами,
що
спеціалізуються в цій сфері тощо. Його розширенню сприяє
нещодавно створена Всесвітня асоціація медичного туризму у
складі 38-ми країн, куди входить і Україна [2].
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Сьогодні умовно виділяють два основних потоки медичного
туризму в країнах Європи, причини появи яких зовсім різні. Перший – це виїзд на лікування пацієнтів з багатих і економічно
розвинених країн в треті країни. Другий – виїзд з відносно більш
бідних країн, здебільшого, з країн колишнього Радянського
Союзу з низьким рівнем медичного обслуговування) до країн з
високо розвиненою медициною.
Сьогодні за спектром передбачених послуг медичного
туризму та атрактивністю для туристів можна виділити наступні
групи європейських країн.
За рівнем розвитку медичного туризму в Європі доцільно
виділити наступні групи країн: країни найвищого рівня надання
медичних послуг і розвитку медичного туризму; країни з наданням
широкого спектру медичних послуг та достатнім рівнем розвитку
медичного туризму; країни з переважанням декількох провідних
медичних послуг і достатнім рівнем розвитку медичного туризму;
країни, які нещодавно стали розвивати послуги медичного
туризму; країни, які надають лише одну з послуг медичного
туризму; країни з не розвиненим медичним туризмом [1].
До першої групи відносяться країни з найвищим рівнем
надання медичних послуг та найвищим рівнем розвитку
медичного туризму. У наданні всіх медичних послуг від
діагностики, лікування найширшого спектру хвороб до
реабілітації, беззаперечним лідером є Німеччина.
До другої групи відносяться країни з наданням широкого
спектру медичних послуг відносно невисокої вартості, що робить
їх надзвичайно привабливими для туристів пострадянського
простору – Іспанія, Чехія, Литва, Естонія, Білорусія.
До третьої групи відносимо країни з переважанням декількох
провідних медичних послуг. Для Франції – це пластична хірургія
та онкологія, реабілітація та діагностика, приємно вражають і
значно менші ціни у порівнянні з Німеччиною та Швейцарією.
Наступна група – це країни, які тільки почали розвивати
медичний туризм, проте варто зазначити, що більшість з них
має достатньо високий потенціал для лікування та реабілітації
іноземних хворих. Наряду з Данією, Португалією, Румунією,
Словакією, Словенією, Хорватією, сюди доцільно віднести й
Україну, яка з кожним роком стає все більш привабливою для
медичних туристів з Європи. Щорічно Україну відвідують 20
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тис. медичних туристів з Італії, Франції, Великобританії та
Німеччини, 70 % з яких їдуть за стоматологічними послугами,
ціни на які тут в декілька разів нижчі за європейські [3; 6].
До факторів, які будуть сприяти розвитку медичного
туризму в Україні відносимо: високий рівень розвитку окремих
галузей медицини та наявність профільних клінік європейського
зразка, невисокий рівень цін, в порівнянні із закордонними
клініками; зручне транспортно-географічне положення країни;
наявність відповідної готельної інфраструктури; дозвіл держави
на проведення окремих медичних процедур, заборонених в
інших країнах (лікування стовбуровими клітинами, сурогатне
материнство); можливість поєднувати різні види туризму.
До стримуючих факторів розвитку медичного туризму в
Україні відносимо: недостатнє інвестування та реформування
галузі охорони здоров’я; відсутність медичного менеджменту по
залученню іноземних туристів в клініках та туристичних фірмах;
складна політична ситуація в країні яка привела до зростання
небезпеки українців і приїжджаючих за кордону.
Світовий та український ринок туристичних послуг та
медичних туристичних послуг досить складний та мінливий,
він дуже чутливий до найменших коливань в економіці та
геополітичній ситуації в світі. Даний ринок послуг дуже
вразливий до спалахів захворювання в тій чи іншій частині
світу і це завдає колосальних збитків та змушує всі туристичні
підприємства шукати виходи зі складних ситуацій [1].
Для того щоб не «прогоріти» в даній сфері послуг та успішно
працювати на даному ринку не тільки в своїй країні але й
в усьому світі, варто відстежувати, аналізувати та розуміти
глибинні причини та наслідки всіх процесів які відбуваються в
ньому, мати змогу контролювати їх. А відстежувати, аналізувати,
розуміти та контролювати це все можливо, лише за умов вільного
орієнтування в ситуації, яка складається, в першу чергу на
світовому ринку туристичних та туристичних медичних послуг та
в межах власної країни. Основою для обгрунтування та прийняття
управлінських рішень є в першу чергу моніторинг та діагностика
економічної складової, що передбачає собою систематичний збір
та обробку інформації, яка використовується для покращення
прийняття рішень, комплексної аналітичної оцінки яка охоплює
всі сфери діяльності підприємства та чинники макросередовища і

855

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

мікросередовища з метою досягнення можливого максимального
економічного результату шляхом раціонального використання
вже наявних економічних ресурсів.
Медичний туризм регулює ряд міжнародних договорів:
- дворічна угода про співробітництво між Міністерством
охорони здоров`я України та Європейським регіональним бюро
Всесвітньої організації охорони здоров`я на 2019-2020 роки;
- Паризька хартія боротьба з раком;
- Принципи, що регулюють встановлення офіційних
стосунків між Всесвітньою організацією охорони здоров`я та
неурядовими організаціями;
- Угода між Міжнародною організацією праці та
Всесвітньою організацією охорони здоров`я
Великим внесоком в систему врегулювання медичного
туризму на міжнародному рівні, займається Європейська
Фундація Розвитку Медицини й Освіти ЄВРОМЕД. Основними
напрямами їхньої діяльності яка пов`язана з розвитком медичного
туризму на міжнародній арені є проект «Європа медична» та
проект «Медичний туризм».
Основна ідея проекту «Європа медична» - це допомога
медичним працівникам з пострадянських країн в отриманні
права на офіційне працевлаштування на професійну діяльність
на території Польщі. Метою проекту є професійна та комплексна
з покроковим супроводом всіх учасників на всіх етапах при
отриманні права на медичну практику на території Польщі також
це надання необхідної інформації для самостійного входження в
європейську медицину[3;6].
Медичний туризм останнім часом став мега великою
індустрією в усьому світі, яка охопила не тільки всю Європу а ще
й Азію та США.
За останніми дослідженнями серед європейських країн
першість посідає така країна як Польща, їй вдалось випередити
Чехію, Литву, Угорщину та декілька інших країн які раніше
посідали перші місця серед найпривабливіших країн для
медичного туризму. На даний момент Польща є особливо
привабливою для туристів-пацієнтів усієї Європи, країн Азії та
багатьох інших держав. Такі результати зумовлені найкращим
співвідношенням ціни/якості з надаваних медичних послуг та
обумовлено розвиненою інфраструктурою охорони здоров`я та
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звісно високим рівнем медицини [6].
Моніторинг ринку медичного туризму дозволяє проаналізувати
та зрозуміти, що тенденції серед туристів, які подорожують за для
лікування за останні 10 років залишаються фактично незмінними.
Оскільки даний ринок демонструє щорічне збільшення приросту
туристів в 15-20 % і відповідно до даних тенденцій дана ніша
ринку буде активно розвиватись найближчими роками по всьому
світу і Україна не є виключенням[3].
Отже, медичний туризм – це самостійний напрямок
спеціального туризму, який передбачає організацію та надання
лікування, діагностики, профілактики захворювань та інші
медичні послуги, як у межах країни (внутрішній медичний
туризм), так і за кордоном (зовнішній).
Розвитку медичного туризму у світі загалом та Європі
зокрема сприяє цілий комплекс причин, серед яких основне
місце належить таким. Медичними та оздоровчими послугами за
кордоном найчастіше користуються пацієнти з тих країн, де
медицина ще не достатньо розвинена або необхідні медичні
технології недоступні.
Головними визначальними чинниками розвитку медичного
туризму є бажання отримати необхідне лікування, діагностування,
реабілітацію, недоступне з тих чи інших причин у своїй країні;
швидке досягнення результату та терміновість
проведення
складних процедур; зростання рівня захворюваності на окремі
хвороби; «прозорість» кордонів та спрощення візового режиму;
створення компаній медичного менеджменту, які займаються
оформленням необхідних супровідних документів; можливість
отримання лікувальних процедур, заборонених або обмежених
у власній країні; конфіденційність; бажання зекономити кошти.
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ОВЕРТУРИЗМ: ЛОКАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА
ГЛОБАЛЬНІ РІШЕННЯ
Туризм є одним із ключових факторів світової економіки.
Кількість туристичних поїздок у 2019 р. зросла на 4,2% у порівнянні
з 2018 р. и склала 1,5 млрд. Значно збільшилися відвідування
Латинської Америки та Азії, найбільш динамічними напрямками
стали Туреччина, США, Єгипет, Франція і Греція. Згідно даних, що
були представлені на щорічній міжнародній туристичній виставці
ITB в Берліні, де обговорюються найбільш актуальні проблеми
туристичної індустрії, приблизно 70% туристів подорожують з
метою відпочинку: третина надає перевагу пляжному відпочинку,
ще третина – відвідуванню міст (кількість людей, що здійснили
сіті-тріпи, з 2008 р. зросла більш ніж на 200%), до природи
прагнуть лише 8% туристів [1]. Очевидним є факт, що туристичні
потоки розподілені украй нерівномірно. Популярні туристичні
дестинації переповнені. Це створює незручності як для місцевого
населення, так і для самих подорожуючих, а також виснажує
рекреаційні ресурси території.
Іноземні дослідники у своїх роботах почали фіксувати
появу негативних наслідків масового туризму у все більшій
кількості дестинацій вже на початку 2000-х. У вітчизняній
спеціальній літературі перші роботи з›явилися в 2018 р, відбивши
загальносвітовий тренд невдоволення і протестів викликаних
надмірною концентрацією туристів у найпопулярніших
європейських курортах. Основною метою даної роботи є аналіз
впливу проблеми овертуризму на туристичну індустрію та
висвітлення міжнародного досвіду її вирішення. Для її досягнення
необхідно вирішити наступні завдання: 1) визначити основні
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центри, що страждають від надмірних туристичних потоків;
2) проаналізувати досвід країн у боротьбі з овертуризмом
та рекомендації міжнародних організацій; 3) запропонувати
альтернативні шляхи вирішення проблеми.
Всесвітня туристична організація у 2017 р. зафіксувала
рекордний показник – міжнародними туристами стали на той час
вже 13 млрд. людей. Завдяки розвитку інформаційних технологій
та транспортної інфраструктури, зокрема суттєвому здешевленню
перельотів, усе більше людей по всьому світу отримують
можливість подорожувати. Динамічне зростання туристичного
сектору та збільшення кількості прибуттів до найпопулярніших
центрів стали яскраво вираженими тенденціями десятиріччя.
Популярність деяких міст і курортів настільки велика, що
перетворюється на проблему. Переповнення туристами несе
негативні наслідки для екосистеми, знижує якість життя місцевого
населення, загрожує втратою культурної самобутності. У 20182019 рр. цей феномен почав активно досліджуватися практиками
туристичної сфери та експертами і отримав назву «овертуризм»
Термін «овертуризм» вперше вжив засновник компанії Skift
Рафат Алі в 2016 р. для опису негативних наслідків, що викликані надмірної кількості прибуттів до туристичного центру чи
регіону. Як правило, це буває пов’язано з вибуховим ростом
популярності дестинації [2]. Всесвітня туристична організація
визначає овертуризм як негативний вплив туризму на місце
призначення або окрему його частину. Зокрема цим терміном
описуються ситуації, коли через велику кількість приїжджих
знижується якість життя місцевого населення і/або у туристів
падає рівень задоволення подорожжю, виникають неприємні
враження від відвідування дестинації [2]. У офіційних дописах експерти UNWTO представляють овертуризм як швидку
урбанізацію і зростання туристичного сектору, обумовлене
зниженням транспортних витрат, спрощенням туристичних
формальностей, збільшенням середнього класу, зокрема у
країнах з перехідною економікою та у тих, що розвиваються, а
також розвитком інформаційних технологій і соціальних медіа,
котрі здатні за лічені дні перетворити до того невідому широкому
загалу локацію на модний напрямок, а вже популярну зробити
глобальним туристичним трендом.
Першими з проблемою овертуризму стикнулися міста з
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відомими на весь світ культурними та історичними пам’ятками,
центри круїзного туризму. Отримуючи величезні прибутки
від туристів, вони переживають кризу ідентичності. Усе
актуальнішим стає питання введення обмежень на туристичні
прибуття попри вірогідні втрати частини доходів у секторі
туризму, робочих місць, скорочення муніципальних бюджетів.
Зростання туристичної галузі призводить до скупчення
великої кількості людей навколо визначних об’єктів, у
громадському транспорті та публічних місцях. В результаті інфраструктура міст постійно знаходиться під значним тиском: пішохідні доріжки, мости, дороги швидко зношуються, виснажується
місцева екосистема, це також стосується джерел енергії та води.
Спостерігається деградація якості життя місцевого населення.
У деяких містах корінні мешканці витіснені на периферію, бо
жити в історичному центрі (привабливих для туристів районах)
стає надто дорого. Переповненість вулиць та збільшення кількості торгових і розважальних підприємств, що обслуговують
приїжджих (клуби, бари, сувенірні крамнички), знищує унікальну
атмосферу міста, призводить до руйнації міських ландшафтів,
придушує бізнес орієнтований на місцевих, змінює звичний для
містян ритм життя, і все це разом вчиняє значний психологічний
тиск на людей.
Як наслідок, значно погіршуються стосунки між місцевим
населенням та туристами. Все частіше ЗМІ повідомляють про
масові акції протесту проти постійно зростаючого туристичного
потоку та конфлікти між місцевими та приїжджими. Це загрожує
безпеці туристів. Цей феномен відомий як туристофобія (ісп. - toristofobia), він був вперше описаний Мануелем Дельгадо Руісом
(професор антропології Університету Барселони) у 2008 р. Це
суміш відторгнення, недовіри та презирства до туристів. На
думку Руіса проблема полягає не втому, «що є туристи, а в тому,
що є виключно туристи, а управління містом відбувається як
ведення бізнесу» [2].
Найменш гостинними містами, на вулицях яких приїжджих
очікує некомфортна атмосфера через сильні прояви овертуризму
вважається Венеція, Барселона та Амстердам.
Найбільш переповненими туристами містами в 2018 р.
експерти називають Сіань, Пекін, Мехіко, Москва, СанктПетербург, Бангкок, Стамбул, Флоренція, Рим. До локацій з
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високими показниками інтенсивності туристичного потоку
(туристичні прибуття на тисячу місцевого населення) потрапили
Пхукет, Анталія, Макао, Дубровнік, Барселона, Венеція, Амстердам. У цих містах тиск відчувається сильніше, а питання
овертуризму активно піднімаються на політичному рівні. Деякі з
міст ввели (або планують ввести) різноманітні обмеження.
Тож, наведемо кілька прикладів з міжнародного досвіду
регулювання туристичних потоків. Число відвідувачів найбільш
популярної пам’ятки Перу Мачу Пікчу у 2018 р. склало понад 1,5
млн. осіб, що на 12% більше ніж у попередньому. В середньому
4300 туристів щодня проходять по вузьких пішохідних доріжках.
У січні 2019 р. було введено нову систему продажу квитків, які
тепер обмежені в часі – 4 години, а повторний вхід відвідувачам
заборонено [3].
Рада з туризму Нідерландів зупинила рекламу та промоцію
Амстердаму як міста для мандрівників після того як прогноз
зростання числа відвідувачів показав динаміку з 18 млн. у 2018 р.
до 42 млн. у 2030 р. Виконавчий директор Amsterdam Marketing
Франс ван дер Аверт на Всесвітньому туристичному форумі
в Люцерні заявив, що «міста помирають від туризму». Рада з
туризму Нідерландів тепер займається управлінням дестинацією,
а не її просуванням: прийнято рішення більше не будувати в місті готелі, закрити круїзний термінал, докладаються зусилля щоб
привернути увагу туристів до інших міст країни.
Популярність Балі щорічно зростає, за даними туристичної
ради індонезійського острова в 2019 р. в його міжнародний
аеропорт прибуло понад 6,5 млн. чоловік, що на 10% більше
ніж в попередньому. Місцеві жителі все частіше висловлюють
занепокоєння стосовно впливу зростаючого потоку туристів на
навколишнє середовище, відзначаючи катастрофічне збільшення
кількості пластикових відходів. Голова парламенту Балі
запропонував туристичний податок у розмірі 10 доларів, який
має бути сплачений при виїзді з країни. Проте слід зазначити
те, що виключно туристичний податок не зможе протистояти
причинам надмірного туризму, хоча зможе допомогти в боротьбі
з його наслідками. При управлінні та плануванні туристичною дестинацією необхідно враховувати негативні фактори
збільшення кількості числа відвідувачів, розуміючи, що «більше» не завжди означає «краще» [3].
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В Барселоні утримується податок з ночівлі та розроблено знак,
що демонструє які проекти фінансуються цим податком. В 2017 р.
зібрані таким чином Барселонським туристичним консорціумом
кошти складали 4,5 млн. євро. У 2018 р. на проекти з покращення
інфраструктури та розвиток культури в місті було витрачено
9,6 млн. євро. Тим не менш, в каталонській столиці овертуризм
все ще викликає занепокоєння: у 2017 р. в готелях Барселони
зупинилось 8.9 млн. чоловік. До того ж велика кількість круїзних
пасажирів відвідують місто всього один день, їх число зросло із
115 тис. у 1990 р. до 2,7 млн. у 2018 р.
Для вирішення проблеми овертуризму, уряди країн та
муніципалітети використовують два підходи: перший –
різноманітні заходи направлені на обмеження туристичних
прибуттів у вже перевантажені райони (або повне їх закриття для
туристів); другий – впровадження технологій, які допомагають
ефективно управляти туристичними потоками, перерозподіляючи їх до менш популярних місць. Сучасні технології, є основою
впровадження проектів «розумного» туризму і використовуються
для комунікації з туристами в режимі реального часу з метою
представлення інформації та пропозицій альтернативних локацій
та форм відпочинку. Таким чином, розумний (smart) туризм –
це добре розвинений транспорт, інклюзивність та доступність
визначних пам’яток для всіх, а також міські додатки для
смартфонів та широке використання даних.
ЮНВТО запропонула ряд рекомендацій, способів боротьби з
овертуризмом, зокрема [4] :
1. Захист популярних напрямків через впровадження часових
обмежень на відвідування, дотримання вимог пресування за
визначеним маршрутом та обмеження кількості людей у групі.
2. Підвищення цін на популярні напрямки. Нині стає все
більше можливостей здійснити бюджетну подорож за кордон,
жителі популярних у туристів міст страждають від цього.
Збільшення цін у високий сезон сприяє перерозподілу туристів
до маловідомих тому дешевших дестинацій.
3. Ефективний територіальний маркетинг. Сучасні технології
бронювання влаштовані так, що нав’язують споживачу
конкретний набір додаткових послуг. Обираючи готель, турист
автоматично отримує пропозиції популярних екскурсій та музеїв.
Таким чином, масовий попит породжує масові потоки. Необхідно
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керувати попитом та направляти потоки відпочивальників до
інших міст. У Нью-Йорку та Лондоні вже введено контроль
над масовим відвідуванням і просуванням окремих районів.
Туристичні агентства повинні збільшити рівень інформованості
туристів щодо норм відвідування популярних локацій та
прийнятних форм поведінки в місцях перебування, а також
розміщення атракцій альтернативних найпопулярнішим [1].
Можна зробити висновок, що цілеспрямовані рішення в
туристичному секторі здатні мінімізувати негативний вплив
овертуризму. При цьому відповідальність за їх виконання
має бути розділена між туристами, суб’єктами туристичного бізнесу та представниками місцевої влади. Туристичні
організації повинні пропонувати спеціальні тури та пропозиції
для залучення туристів в низький сезон та зниження потоку у
високий; керівники культурно-масових і розважальних закладів,
екскурсоводи – дотримуватися обмежень, поліція – забезпечувати
безпеку відпочиваючих та попереджати прояви туризмофобії з
боку місцевих та вандалізму з боку приїжджих.
Отже, на основі проведеного аналізу досвіду боротьби з
проблеми овертуризму, було розроблено наступні рекомендації
щодо їх вирішення.
По перше, необхідно здійснювати контроль за обсягами та
перерозподіляти туристичних потоків з метою забезпечення
раціонального використання та охорони місцевих рекреаційних
ресурсів. Слід вводити обмеження, вимагати спеціальні дозволи
на відвідування. Під час високого сезону тимчасово закривати
окремі локації «на профілактику», тим самим заохочуючи
туристів побувати у менш популярних місцях. Для найбільш
перевантажених дестинаций доцільним може бути впровадження
спеціального податку: як для відвідувачів, так і для туристичних
організацій, круїзних компаній та авіакомпаній, що займаються
чартерними перевезеннями, готелів та тих, хто здає свої помешкання туристам.
Також, варто впроваджувати концепцію «розумного туризма»
на основі використання інноваційних технологічних рішень
для ефективної комунікації між всіма суб’єктами туристичної
сфери. Спеціалізовані мобільні додатки здатні інформувати
туристів про кількість людей на маршрутах, подавати сигнали
про перенавантаження окремих місць, перекладати туристичну
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інформацію, зокрема про вимоги і правила щодо поведінки у місцях відвідування, пропонувати альтернативні локації, прокладати
нові маршрути.
Проблема овертуризму за останні роки із локальної
перетворилась на глобальну. Для її вирішення необхідний цілий
комплекс заходів, що одночасно враховують економічні інтереси
всіх суб’єктів туристичного сектору і направлені на збереження
та захист історичних, культурних і природних пам`яток, що
складають спадок всієї світової спільноти. На глобальному та
національному рівнях важливим завданням є популяризація
та широке впровадження стратегії сталого туризму, що є
запорукою формування соціально та екологоорієнтованої моделі
туристичного бізнесу.
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ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ЧИННИК У РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
В ПІВДЕННО-СХІДНІЙ АЗІЇ
У ХХІ ст. геополітична структура світу зазнає суттєвої
трансформації. В таких умовах набуває особливої актуальності
питання впливу геополітичної ситуації на розвиток міжнародного
туризму. Геополітичний чинникв туризмі визначає, якдії
країн та інших акторів міжнародних відносин, направлені на
забезпечення власних інтересів, впливають на функціонування
ринку туристичних послуг на визначеній території [1]. Згідно звіту ЮНВТО, в 2019 році зростання міжнародних прибуттів спостерігалося у всіх регіонах світу. Проте геополітична напруженість і уповільнення світової економіки все ж загальмували його
динаміку. Нинішній політичний клімат світустворюєсерйозні
ризики для усіх учасників міжнародного туристичного обміну.
Метою даної статті є аналіз актуальної геополітичної ситуації
у Південно-Східній Азії з метою виявлення чинників, що
впливають на розвиток туризму.
Азійсько-Тихоокеанський регіон (АТР) займає друге місце
у світі за показником міжнародних туристичних прибуттів –
364 млн. (25% від загальної їх кількостіу 2019 р.). Надходження від туризму склали 442 млрд.дол. (30% загальносвітового
показника) [2]. Серед субрегіонів АТР Південно-Східна Азія
займає лідируючи позиції з 120,2 млн. міжнародних відвідувань
у 2019 р. Її частка на світовому туристичному ринку дорівнює
9,2%. [3]. Темпи приросту міжнародних прибуттів останнім
часом дуже високі, у 2019 р. становили рекордні 8%[2].
Для багатьох держав Південно-Східної Азії туристична
галузь стає потужним локомотивом їх соціально-економічного
розвитку. За абсолютними показниками, які характеризують
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безпосередній та загальний економічний внесок туристичного
сектору у ВВП, Південнo-Східна Азія знаходиться на VI місці
у світі (випереджаючи Карибський регіон, Північну та Тропічну
Африку, Океанію, Південну Азію, Близький Схід і поступаючись
Східній Європі, Латинській Америці, Північно-Східній Азії,
Європейському Союзу та Північній Америці). Але за відносними
показниками, що характеризують порівняну вагу туристичного
сектору у економіці регіону, Південно-Східна Азія займає
ІІ місце у світі і поступається лише Північній Африці, якщо
враховується прямий внесок, або Карибському регіону, якщо
враховується загальний. За кількістю занятих у секторі регіон
посідає ІІІ місце і поступається лише Південній та ПівнічноСхідній Азії, IV– за надходженнями від іноземних відвідувачів
після Північної Америки, ЄС та Північно-Східної Азії, V –
за обсягами капіталовкладень після Північної Америки, ЄС,
Північно-Східної Азії та Латинської Америки [1;4].
Глобалізація та транснаціоналізація світового туристичного
ринку підвищують його вразливість до різних негативних
міжнародних явищ таких як: фінансово-економічні кризи
всесвітнього і регіонального масштабів, міжнародні конфлікти,
терористичні атаки, епідемії інфекційних захворювань. Це,
зокрема, викликає необхідністьу поглибленні багатостороннього
співробітництва держав в області міжнародного туризму, зокрема
і в рамках регіональних інтеграційних угрупувань. Регіональні
блоки країн таким чиномпоступово стають самостійними
учасниками глобального туристичного ринку.
Активне співробітництві країн регіону Південно-Східної Азії
розпочалося у 70-х роках ХХ ст. Асоціація держав ПівденноСхідної Азії (АСЕАН) створена в результаті прийняття в 1967
році п›ятьма країнами (Індонезією, Малайзією, Сінгапуром,
Таїландом і Філіппінами) декларації про заснування співпраці
і стала згодом важливою ланкою регіональної політики. Після
приєднання Брунею у 1984 році, В›єтнаму –у 1995-му, Лаосу і
М›янми –у 1997-м і Камбоджі –у 1999 р. організація об›єднує вже
десять держав з різними економічними і політичними устроями.
Метою створення
асоціації було оголошено прискорення
економічного розвитку та соціального прогресу в краïнахучасницях, захист миру та стабільності в регіоні, а також надання
краïнам-учасницям змоги мирного розв›язання спірних питань.

867

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Співпраця держав Південно-Східної Азії у сфері туризму
здійснюється на підставі: Угоди підписаної країнами-учасницями
у 2002 р. (ASEAN Tourism Agreement), Дорожньої карти з інтеграції туристичних секторів країн АСЕАН прийнятої на саміті міністрів економіки країн АСЕАН у 2004 р., Рамкової угоди
про скасування візового режиму в межах АСЕАН (що дозволить
громадянам держав-учасниць подорожувати в межах регіону
без візи протягом двох тижнів), Угоди про уніфікацію державних стандартів, щодо якості послуг і підготовки кадрів у сфері
туризму. Суб’єкти туристичного бізнесу можуть долучитися
до формування регіональної туристичної політики через участь
в роботі туристичного форуму АСЕАН, який є постійним
майданчиком для щорічних зустрічей профільних міністрів
держав АСЕАН та представників бізнесових кіл, зокрема членів
Федерації туристичних агентств АСЕАН (Federation of ASEAN
TravelAgents) [5].
Також національні туристичні організації держав АСЕАН
розробили спільну Стратегію розвитку туризму в АСЕАН.
Згідно з нею головними напрямками розвитку туризму в регіоні
Південно-Східна Азія є:
1)стимулювання внутрішньо регіонального туризму;
2)заохочення подорожей, під час яких відвідується більше ніж
одна країна АСЕАН;
3)розробка національними туристичними організаціями кожної з країн АСЕАН конкретних пропозицій щодо позиціювання
регіону, як єдиної туристичної дестинації;
4)обґрунтування ефективних інвестиційних рішень та визначення фінансових механізмів розробки і реалізації міждержавних
проектів;
5)розробка та упровадження проектівпризначених сприяти
досягненню цілей ефективного соціально-економічного розвитку
рекреаційно-туристських територій країн Південно-Східної Азії
та інтеграції в рамках АСЕАН [5].
Нині великі туристські проекти реалізуються в АСЕАН
в рамках трикутників росту Індонезія-Малайзія-Сінгапур,
Індонезія-Малайзія-Таїланд та субрегіону Великий Меконг.
В основу згаданих програм покладено ідею про необхідність
формування спільного туристичного бренду для країн Південно-
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Східної Азії.Великий Меконг масштабний і дуже успішній
проект регіонального співробітництва в рамках економічної
інтеграції країн АСЕАН та прикордонних провінцій КНР.
Субрегіон приймає близько 60 млн. туристів (без урахуванням
відвідувачів китайських провінцій це 48% прибуттів до держав
АСЕАН), які витрачають близько 65 млн. дол. (2017 р.). Частка
туризму у експортних надходженнях більшості країн Великого
Меконгу становить близько 70% (Камбоджа – 69,8%, Лаос –
78,1%, Таїланд – 71,4%, В’єтнам – 71,7%), меншою вона є для
М’янми та Китаю (45% та 25% відповідно) [5]. На території
субрегіону Великий Меконг спроектовано шість туристичних
коридорів, якими пролягають вже існуючі туристські маршрути
та прокладаються перспективні. Кожен з коридорів «пов›язаний»
з конкретною тематикою турів, маршрути яких пролягають
в його межах, і охоплює територію одразу декількох країн.
Так територією Камбоджі, південного В’єтнаму та південносхідної частини Таїланду проходить коридор «Дельта Меконгу
та південне морське узбережжя». Нині саме цей коридор має
найбільш розвинену рекреаційну інфраструктуру і орієнтований
на розвиток сегменту відпочинкового та розважального
туризму[5].
Нажаль у регіоні Південно-Східна Азія є чимало проблем.
Дестабілізуючим регіональну безпеку факторам є територіальні
суперечки в Південно-Китайському морі, пов›язані з
розмежуванням архіпелагу Парасельских островів (є об›єктом
домагань КНР, В›єтнаму, Тайваню) і архіпелагу Спратлі (на
які претендують КНР, В›єтнам, Тайвань, Філіппіни, Малайзія,
Бруней). Окремі ділянки суші в цьому великому ареалі були
в різний час захоплені збройними силами різних держав.В
силу зростаючого значення Південно-Східної Азії в світі вони
лишаються однією з найбільш обговорюваних тем в світовому
експертному дискурсі. Китай вже переходив від формального
декларування своїх прав до реальних дій, перш за все до розробки
нафтогазових родовищ на шельфі спірних островів, що сприяло
ескалації напруженості. Розвиток подій свідчить про поступовий
перехід конфлікту з «тліючої» в активну фазу яка зберігається до
нині.
Не менш важливою проблемоює такожі постійна загроза
тероризму в країнах Південно-Східної Азії. До прикладу можна
взяти 5-ти місячну облогу міста Мараві (Філіппіни)у 2017 р.
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Бойовики ІДІЛ у травні 2017 р. захопили південну частину
міста Мараві. Ці події спричиняють побоювання, що регіон
може стати прихистком для терористів ІДІЛ, які повертаються
з Близького Сходу, або для австралійських джихадистів, які не
можуть дістатися Сирії. За час конфлікту загинуло 203 солдати
філіппінської армії, 847 бойовиків та 47 цивільних, 400 тисяч людей стали переселенцями.
2018 р. Індонезію сколихнула серія терактів на острові Ява.
Група смертників здійснила напади на три християнські церкви
у місті Сурабая, де загинули 13 людей і понад 40поранено. Ці напади були не першими для Індонезії. Терористи ІДІЛ активізувалися у цій країні ще у 2016 році, коли група бойовиків здійснили
напад прямо на центральній вулиці Джакарти та вбила кількох
людей.Подібне трапляється не лише на Філіппінах та в Індонезії,
а по всьому регіону, де спостерігається тенденція до зростання
ісламського екстремізму. Під загрозою – Малайзія, Таїланд,
М’янма, Східний Тімор.
До цих ризиків додаються і нові, хоча й передбачувані.
Кіберзлочинність особливо загрожують регіону ПівденноСхідної Азії, оскільки держави недостатнє захищені, зокрема
ічерез неосвічененаселення, яке легко піддається нападу з боку
зловмисників. Під загрозою опиняється не тільки інформаційний
простір, але і об›єктиінфраструктури. На 34-ому саміту АСЕАН,що
відбувся у 2019 році, велика увага приділяласяпитанням безпеки
та ефективному керуванню змінами у сучасному світі, зокрема
у кіберпросторі. Було ініційоване створення в Таїланді Центру
АСЕАН–Японія з посилення потенціалу кібербезпеки регіону [6].
Також не можливо не звернути увагу на кардинальні зміни,що
стались вже у 2020 р.черезпоширенням з Китаюпандемії COVID
19. Туристична індустрія усього світу постала перед кризою.
Усі країни регіону закрили кордони і міжнародна туристична
діяльністьбула паралізована. Південно-Східна Азія включає
11 держав і в кожній зареєстровано тисячі випадків зараження
Covid-19. У Індонезії, Малайзії, Сінгапурі та Таїланді вірус
наносить колосальні збитки туристичній індустрії. Наприклад
Таїланд минулого року відвідало 39 мільйонів осіб. У 2019 р.
туристичний бізнес приніс Таїланду 60 млрд.дол., – це п›ята
частина національного доходу. Туристи з Китаю становили
чверть від загальної кількості відвідувачів. За даними турис-
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тичного відомства країни кількість туристів у першому кварталі
2020 р. скоротилася на 40%. Понад 80% цього скорочення дали
«відсутні» китайці і жителі Гонконгу,що звикли відпочивати
в Таїланді (90% всіх відпусток), а бізнес-тури здійснюють на
Філіппіни, до Індонезії і Сінгапуру[7].
Туризм є важливою і високоприбутковою галуззю
національних економік країн Південно-Східної Азії, вагомою
складовою зовнішньоекономічної діяльності кожної держави,
моральною й інтелектуальною основою регіонального
співробітництва. Тому будь-яка короткочасна або довготривала
міжнародна дестабілізація: політична нестабільність, загострення міждержавних конфліктів або тероризм,що є характерним
для окремих держав Південно-Східної Азії,негативно відбиваються на туризмі, у першу чергу – міжнародному. Зокрема це
послаблює динаміку та змінює географію туристичних потоків,
знижує ефективність туристичної діяльності та інтенсивність
внутрігалузевого перебігу капіталу. Посилення регіональної
інтеграції натомість здатне суттєво активізувати нетільки
внутрішньо регіональний а й міжнародний туристичний обмін.
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ВИДИ ТУРИЗМУ В ДУНАЙСЬКОМУ ЄВРОРЕГІОНІ:
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Постановка проблеми і актуальність дослідження. Завдяки
розвитку процесів глобалізації зростає роль транскордонного
співробітництва держав та їх регіонів, відкриваються нові
можливості для активізації господарської діяльності між
периферійними територіями різних держав.
Серед вчених, які досліджували теоретичні та концептуальні
основи транскордонного співробітництва та планування у
прикордонних регіонах з точки зору туризму варто згадати Тімоті
Девід Снайдера . Поряд з цим, низка праць таких зарубіжних
вчених, як: П.Нільсен, П. Биллинг, Е.Проккола, C. Холл присвячена вивченню спільних стратегій розвитку туризму, потенціалу
формування туристичних транскордонних кластерів, впливу політики ЄС на активізацію транскордонних туристичних ринків.
Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону [1]
– це довгострокова стратегія, що спрямована на розвиток Дунайського Єврорегіону шляхом поліпшення ситуації у транспортній
сфері та розвиток єдиного транспортного комплексу; розвитку
сталої енергетики; сприяння розвитку культури та туризму, контактам між людьми; відновлення та підтримки належної якості
води; моніторингу екологічних ризиків; збереження біорозмаїття,
заповідників, якості повітря та земель; розвитку інформаційного
суспільства; підтримки конкурентоспроможності підприємств;
інвестиції в освіту, підвищення рівня кваліфікації працівників;
підвищення інституційної спроможності та адміністративної взаємодії; взаємодії у подоланні викликів у сфері безпеки та боротьби з організованою злочинністю [1].
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Новизна і завдання дослідження. Незважаючи на достатню
кількість публікацій щодо розвитку єврорегіонів, ця проблема
залишається актуальною й сьогодні. Зокрема, значний інтерес у
дослідників викликає можливість об’єднання зусиль кількох країн в розвитку туризму в межах спільної території Дунайського
регіону. Тому метою цього дослідження обрано комплексний
аналіз видів туризму в регіоні, визначення їх сучасного стану і
перспектив розвитку.
Виклад розв’язання поставленої мети. Нині до складу
Дунайського Єврорегіону входить 14 країн: Німеччина, Австрія,
Угорщина, Чехія, Словаччина, Болгарія, Румунія, Словенія,
Хорватія, Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Молдова,
Україна, 8 з яких є членами ЄС. Чисельність населення регіону
становить 100 мільйонів, що складає п›яту частину населення ЄС.
В Дунайському Єврорегіоні, за даними провідних
туристичних компаній регіону, розвиваються такі види туризму
як: пізнавальний, рекреаційний, діловий, сільський, екологічний,
еногастрономічний та ін. Проте, особливою різноманітністю
відрізняється круїзний туризм, який слід розглядати як
комплексний туризм, що може увібрати в себе одразу кілька
видів і різновидів туризму.
Дунайські круїзи надають можливість не лише насолодитись
захопливою прогулянкою річкою, а й відвідати найбільш витончені
столиці Європи. Перевага круїзного туру над автобусним:
комфортність та багатокомпонентність. В рамках круїзного туру
по Дунаю найпопулярнішими країнами відвідання вважаються:
Німеччина, Угорщина, Австрія і Словаччина, Румунія [2].
Одними з найбільш популярних туристичних компаній, що
займаються організацією круїзів по Дунаю є: Viking River Cruises (США), Avalon Waterways (США), Emerald Waterways (Велика
Британія), Adventure Life (США), Uniworld (США), Blue Danube
Holidays (США), Value World Cruises (США).
Серед круїзів, що пропонуються Viking River Cruises і
територіально проходять Дунайським Єврорегіоном варто
згадати: «Романтичний Дунай» (8 днів, Будапешт-Відень-КремсПассау-Регенсбург-Нюрнберг), «Дунайський вальс» (8 днів,
Будапешт-Братислава-Відень-Кремс- Лінц-Пассау) [3].
Круїзи, організовані Avalon Waterways включають, в основному, такі міста, як: Відень, Будапешт, Мюнхен, Прага, Бухарест.
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Особливостями турів є поєднання мандрівки по Дунаю з екскурсіями по середньовічних замках та фортецях, церквах, музеях та
з гастрономічним туризмом (вино, пиво). Приклади круїзів: «Дунайська серенада», «Пишність Дунаю» [4].
Adventure Life організовує круїзи, що знайомлять туристів
з різноманітністю культур і ландшафтів європейських річкових
портових міст Центральної та Східної Європи, зокрема, таких як
Відень, Будапешт, Пассау, Регенсберг, Мелк і Братислава [5].
Туристичні компанії країн, що входять до складу Дунайського
Єврорегіону також займаються організацією круїзів: City Cruises Vienna – DDSG Blue Danube (Австрія), Legenda City Cruises
(Угорщина), Budapest River Cruise – Silverline (Угорщина), Brandner Cruises (Австрія), Danube cruise boat (Румунія), Belgrade Boat
Tour (Сербія), Speedboats on Danube (Словаччина), Night Cruise
Budapest (Угорщина), Excursii in Delta Dunarii (Румунія), Budapest
Boat Party(Угорщина).
MICE-туризм також може входити до програми круїзу. Можливі різні варіації організації заходів MICE-туризму: корпоративні вечірки (вечірні заходи, різдвяні/ літні вечірки), тренінги,
конференції та зустрічі, презентації продукту, майстер-класи.
При цьому географія круїзів різна, все залежить від бажань компанії, що замовляє послуги. Наприклад, DDSG BLUE DANUBE
пропонує організацію ділових івентів за маршрутами: Відень-Дюрнштайн-Відень (1 день), Відень-Рейхсбрюк-Відень (3.5
год) та ін. [6].
Speedboats on Danube пропонує активний відпочинок у вигляді швидкого круїзу по Дунаю: «Братислава на човні за 30 хв»
«Братслава за 1 день», «Братислава-Девин-Хайнбург-на-Дунаї»
(3-4 год). Ці круїзи дають можливість швидко, але із задоволенням
провести свій час та насолодитись прекрасною прогулянкою
угорським Дунаєм [7].
Фактично всі круїзні компанії пропонують вечірні прогулянки
по Дунаю. Наприклад, екскурсійне агентство Night Cruise Budapest пропонує вечірню прогулянку з видом на Парламент
Будапешта тривалістю 1 год [8].
Молодіжний туризм, як повідомляється в туристичній
компанії Budapest Boat Party, розвивається за рахунок організації вечірок-круїзів. Туристичний оператор представляє велику
кількість молодіжних круїзів, тривалістю від 2.5 – 3 год, де танці,
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святкові напої поєднуються разом із річковою прогулянкою головними дестинаціями Будапешта [9].
Культурно-пізнавальний туризм, розвивається за рахунок
відвідання культурних столиць Дунайського єврорегіону і є
важливою складовою круїзного туризму.
За даними Туристичного інформаційного порталу м.Тульчі,
дельта Дунаю може бути включена до програми круїзу по Дунаю,
або під час одноденних поїздок і екскурсій на човні з Тульчі, де є
хороші готелі, ресторани, що спеціалізуються на рибних стравах,
і музей Дельти Дунаю [10].
На базі біосферного заповідника «Дельта Дунаю» в регіоні
розвивається екологічний туризм.
Туристична діяльність в дельті Дунаю здійснюється відповідно
до положень чинного законодавства. Після становлення території
як біосферного заповідника, було встановлено певні правила для
здійснення туристичної діяльності з метою охорони природної
спадщини. Зокрема, на території Дунайського біосферного
заповідника дозволено займатися такими видами туризму, як
- рекреаційний, який поєднує поїздки по каналах і озерах з
сонячними ваннами на пляжах уздовж узбережжя Чорного моря;
- науковий (для орнітологів (бьордвотчінг), фахівців,
дослідників, студентів), індивідуальний або груповий в
організованих поїздках, підходить для невеликих груп відвідувачів
для того, аби досліджувати різноманітність диких ландшафтів,
поєднуючи поїздки на гребних човнах по мальовничим каналам,
походи по каналах або піщаних дюнах;
- сільський туризм – як можливість розширення зайнятості
і збільшення доходів сільського населення;
- туризм для водних видів спорту;
- туризм для риболовлі.
На території Дунайського біосферного заповідника всього
представлено 24 туристичних маршрути, з них 15 – морські, 9
– пішохідні [11]. Туристичні маршрути по Дунайському біосферному заповіднику представлені і морські, і пішохідні. Приклади
морських туристичних маршрутів: Тулча - Літківський канал Кришань – Тулча , Тулча - Канал Стіпок - Кілія Веке – Тулча та ін.
Пішохідні туристичні маршрути: Летя-озеро Небун – Летя, Муригьол-Солоне озеро-Муригьол [12].
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Дельта Дунаю – чудове місце для бьордвотчінгу, дає
можливість виявити більше 300 видів перелітних і місцевих
птахів, включаючи орлів, чапель, грифів, гусей, журавлів, ібісів,
бакланів, лебедів і пеліканів. Розташована на 45-й паралелі,
Дельта Дунаю є ідеальною зупинкою між екватором і Північним
полюсом для мільйонів перелітних птахів. Найважливіші види
птахів: білий пелікан, пелікан кучерявий, маленька чапля, малий
баклан, чернь білоока, казарка червоновола, каравайка [13].
Discover Danube Delta пропонує тури по бьордвотчінгу під
супроводом професійного бьордвотчера. Найпопулярнішим
туром вважається 5-ти денна подорож, що має маршрут Тулча с.Міла 23- с.Летя - с.Караорман [14].
Дельта Дунаю – чудове місце для каякінгу. У програмі
«Каякінг навколо Суліни»» представлено одноденний тур на
байдарках навколо рибальської гавані Суліна. Рівень складності:
варіюється від низького до складного. Тривалість туру: 3-4 або
5-8 год [15].
Не лише Дельта Дунаю, а й власне сама річка сприятлива для
каякінгу та каньйонінгу. Panacomp Wonderland Travel (Сербія)
пропонує 1-денну мандрівку на каноє. Маршрут проходить через
Сремську - Каменіцу, пляж Дунаю в Сербії, Петроварадинську
фортецю, Ковель - Петроварадинські болота [16].
Риболовля на території дельти Дунаю знаходиться під
контролем адміністрації біосферного заповідника, що обмежує
зони для риболовлі. Найкращими місцями для рибалки визнані:
Кришанський канал, озеро Фортуна, озеро Росу, озеро Люміна,
Канал 5 та ін. При бажанні ловити рибу в дельті Дунаю – варто
заплатити вхідний збір і податок, що відповідають тривалості
перебування [17].
Сільський туризм представлений такими найважливішими
селами-дестинаціями Дельти Дунаю, як: Сулина, Святого Георгія,
Крішан, Миля-23, Журиловка, Муригьол, Кілія-Веке.
Місця, які варто відвідати в Сулині: Старий і Новий Маяк,
Палац Колишньої Європейської Комісії, Водонапірна Башта,
храми, пляж.
Район Святого Георгія є одним з найпопулярніших місць з
прямим виходом до Чорного моря. Головні визначні пам›ятки
села: нещодавно побудована гавань з док-станціями для човнів,
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дачне селище і кемпінг.
Складові села Крішан: Крішан, Караман, Миля -23. Туристичні
пам›ятки села:
- Заповідник «Караорман»- природний заповідник, до
складу якого входять піщані дюни, різноманітні ліси тополі,
ясена та дуба, монументальні екземпляри діаметром більше 4
метрів і різні види птахів, особливо орел і ворон.
- 23-тя миля, типове рибальське село, «румунська Венеція».
Тут можна відвідати «Музей човна», «Етнографічний центр», де
представлені експонати традиційного румунського народного
мистецтва та архітектури [18].
Дунайський веломаршрут - один з найпопулярніших
велосипедних маршрутів в Європі, що простягається на 2875
км по всій довжині Дунаю: від Донауешінгена (Німеччина)
до Чорного моря. Він проходить через Німеччину, Австрію,
Словаччину, Угорщину, Хорватію, Сербію, Румунію, Болгарію
та Україну [19].
Туристична компанія «Biketours» пропонує класичний
7-денний тур «Danube Bike Path 7 nights», що є одним із
найпопулярніших велосипедних маршрутів : Пассау – Ашах
-Енс -Марія Таферл - Кремс-Тульн – Відень (див.дод.Ї).
Найпопулярніші дестинації маршруту: культурні пам’ятки
Пассау, Відня та інших міст, виноробна долина Вахау, Абатство
Мельк [20].
Країни Дунайського Єврорегіону, в яких розвинений
винний туризм, це - Угорщина, Австрія, Румунія, Болгарія та
Молдова. З-поміж існуючих 22 виноробних регіонів Угорщини
найвідомішим залишається – Токайський, оскільки токайські
вина користуються найбільшою популярністю серед туристів.
Історичний культурний ландшафт виноробного району Токай
внесено до Списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.
Користується популярністю також й Егерський регіон батьківщина елегантних червоних вин Bikaver [21].
В Австрії виділяють чотири основні виноробні регіони:
Відень, Нижня Австрія, Бургенланд і Штирія. Долина Вахау,
що належить до регіону Нижня Австрія. Саме останній регіон
найчастіше пропонується туристичними підприємствами в
круїзах як об’єкт винного туризму [22].
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Румунія – один із провідних світових виробників вина на
світовому ринку, що в 2019 р. посіла 13 місце у світовому рейтингу.
З-поміж 8 виноробних регіонів найбільшою популярністю
користується регіон Котнар [23; 24].
На території Болгарії виділяють кілька виноробних регіони:
Дунайська рівнина, Фракійська низовина, Причорномор’я,
Долина річки Струма, Долина Троянд. З метою пропаганди
болгарських вин виробники організовують для туристів дегустації
і винні тури, суміщені з відпочинком на морському узбережжі
або круїзами по Дунаю [25].
У Молдові виокремлюють 4 основних виноробних зони:
Центральна (Кодри), Південно-Східна (Штефан Воде), Південна
(Троянів Вал), Північна (Бельц) [26]. Відповідно до оцінок експертів найпопулярнішим регіоном серед туристів є м. Кодру,
розташоване поблизу Кишинева [27].
Висновки.
В
результаті
проведеного
дослідження
було встановлено, що найпопулярнішим видом туризму в
Дунайському Єврорегіоні є круїзний, в програму якого можуть
бути включені різні види туризму за метою: культурнопізнавальний, діловий, винний; за віковою структурою –
молодіжний і змішаний. Користується популярністю культурнопізнавальний (відвідування культурних столиць регіону та
об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО) та винний туризм. У
Дельті Дунаю розвивається екологічний, рекреаційний, у тому
числі, відпочинковий водно-спортивний туризм та риболовний,
науковий (бьордвотчінг), сільський. Дедалі більшої популярності
набирає Дунайський веломаршрут, який пропагує активний
різновид рекреаційного туризму - велосипедний туризму.
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РОЛЬ ПАБЛІК РІЛЕЙШИНЗ
В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ
Елементи сучасних public relations зародились із появою
людської цивілізації. Відносини з громадськістю були
частиною системи управління суспільством з початку його
появи. За сучасних умов дії у сфері зв’язків з громадськістю,
що допомагають покращити взаєморозуміння між структурою
виробництва і споживачем, є обов’язковим атрибутом діяльності
усіх організацій. Більшість розглядають PR з точки зору
продовження або заміни старого засобу інформування – реклами.
Співробітники українських туристичних підприємств далеко не
одразу зрозуміли дієвість методів public relations, однак останнім
часом вітчизняний бізнес усвідомив важливість і актуальність
зв’язків з громадськістю.
Туризм є однією з найприбутковіших і найдинамічніших
сфер діяльності світової економіки, що користується все
більшою популярністю у населення різних країн. Зростаюче
число туристичних обмінів ставить перед всією туристською
громадськістю, менеджерами, керівниками і персоналом нові
завдання, виконання яких неможливе без знання основ туризму,
його світових, національних і регіональних особливостей
і закономірностей, його філософії і технології, так само
як і менеджменту, маркетингу та масових комунікацій. У
туристичному бізнесі, як і в інших галузях, останнім часом
підвищується значення такого елементу комунікаційного
комплексу, як паблік рілейшнз. Деякі компанії половину засобів,
що виділяють на комунікаційні цілі, витрачають саме на них,
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адже PR є могутнішим інструментом впливу на потенційного
клієнта, аніж реклама або інші комунікаційні засоби. На думку багатьох фахівців, ефективні паблік рілейшнз є важливим
інструментом управління, за допомогою якого організація
популяризує свій продукт серед широких кіл громадськості
(передусім потенційних споживачів) з найкращого боку з
подальшим вивченням і відповідним коригуванням «зворотного
зв’язку», тобто сформованої громадської думки [1].
В сучасному світі поняття PR або громадські зв›язки набуває
великого поширення і сприймається сьогодні як необхідний
фактор не тільки політичної та соціальної стабілізації суспільства,
інтеграції інтересів різних класів, а і як вагомий чинник організації
діяльності будь-якого підприємства.
На українському туристичному ринку працює значна кількість
туроператорів, що пропонують широкий спектр послуг. При
цьому функціонування великих туристичних фірм створює певні
перешкоди для дрібних туристичних агентств, тому останнім
слід звертати особливу увагу на асортимент пропонованих
послуг і вживати відповідних рекламних заходів, що сприяють
підвищенню ефективності фірми, збільшенню прибутковості та
охопленню більшої частки ринку.
Будь-яка туристична фірма, здатна успішно реалізувати
зв›язки з громадськістю, формувати її думку, в кінцевому рахунку,
впливає не тільки на ефективність усього відтворювального
процесу, але і на розвиток суспільної свідомості, культуру і
процвітання суспільства в цілому. Тому в цьому процесі, велику
роль відіграє застосування саме public relations в організації
туризму, що пов›язано, насамперед, з його специфікою здійснення.
PR повинно бути обов›язковою складовою, яка гарантує успіх
туристичному підприємству [2].
Паблік рілейшнз у сфері туризму - це плановані, тривалі
зусилля, спрямовані на створення і підтримку доброзичливих
стосунків і взаєморозуміння між туристичними фірмами та їхньою
громадськістю: під «громадськістю компанії» розуміються
працівники, партнери і споживачі (українські та іноземні туристи).
Вони розв›язують різні проблеми: забезпечують керівництво
компанії інформацією про громадську думку і надають йому
допомогу у виробленні у відповідь заходів: забезпечують
діяльність керівництва на користь громадськості; підтримують
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його в стані готовності до різних змін шляхом завчасного
передбачення тенденцій; використовують дослідження і відкрите
спілкування як основні засоби діяльності.
Мета паблік рілейшнз у сфері туризму - встановлення
двостороннього спілкування для виявлення загальних уявлень або
загальних інтересів і досягнення взаєморозуміння, заснованого
на правді, знанні та повній поінформованості про туристичні
продукти.
Фахівці паблік рілейшнз у сфері туризму використовують
сучасні методи спілкування і переконання для наведення «мостів»
і встановлення взаєморозуміння.
Розумінню сприяють репутація, наявний досвід і культурні
чинники. Важливі складові частини більшості програм паблік
рілейшнз у сфері туризму із завоювання надійної репутації створення атмосфери довіри і здійснення єдиної стратегії.
На сьогоднішній день можна побачити, що у сучасній практиці
в сфері туризму PR регулювання відносин з громадськістю
проглядається у таких напрямках [3]:
а) встановлення довіри до організації як основи сприятливого
середовища;
б) створення і підтримка сприятливого іміджу організації в
очах громадськості;
в) гармонізація відносин між фірмою та громадськістю;
г) опікування соціальними зв’язками;
д) аналіз впливу на суспільну думку, на соціальні обставини;
е) створення сприятливої суспільної атмосфери і уникнення
конфліктів;
ж) долання кризи у стосунках з громадськістю, що включає:
прогнозування, заходи зі швидкого припинення кризи, обмеження
збитків і відновлення довіри до організації.
С. Блеком було виділено принципи, за якими повинні
будуватися зв›язки з громадськістю [3]:
- відкритість інформації;
- опора на об’єктивні закономірності масової свідомості, а також відносин між людьми, організаціями, фірмами і
громадськістю;
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- рішуча відмова від суб’єктивізму, волюнтаристського підходу, натиску на громадськість, маніпулятивних спроб видавати
бажане за дійсне;
- повага індивідуальності, орієнтація на людину, її творчі
можливості;
залучення
на
роботу
фахівців
вищої
кваліфікації
з
максимальним
делегуванням повноважень аж до самих низових виконавців.
У залежності від того, які цілі PR і на кого він спрямований,
можна виділити декілька його різновидів. Перший різновид PRдіяльності поділений науковцями за сферою використання [4]:
1. Комерційний вид паблік рілейшинз також для уточнення
був поділений на наступні підвиди:
- споживчий – використовується при впровадженні нових
турів на ринок послуг для переконання клієнтів, що дана компанія
має високу і надійну репутацію;
- фінансовий – даний вид є доцільним для налагодження
позитивних відносин з потенційними інвесторами, владними
структурами, працівниками даної компанії;
- кризовий – застосовується для подолання негативних
наслідків кризи.
2. Політичний був започаткований в епоху представницької
демократії, коли політичні діячі зрозуміли, що їм потрібно
переконувати народ голосувати за них. Проте на даний момент
політичний піар не використовується лише для конкретного
політика або для політичної партії.
3. Міжнародний набув поширення в епоху глобалізації.
Головна мета міжнародного піару – це досягнення порозуміння
між громадянами різних країн та подолання бар’єрів через
культурні відмінності. Від позитивної репутації та іміджу
країни, залежить ставлення та довіра зарубіжних інвесторів.
Спираючись на це, на сьогоднішній день діяльність політичних
діячів обов’язково включає публічні виступи, на яких вони
прославляють досягнення і культуру їхньої країни.
Наступна класифікація PR-діяльності була сформована за виконавцем:
1. Власний підрозділ;
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2. Аутсорсинг – залучення PR-агенції.
Наступний і найбільш популярний критерій поділу PRдіяльності – це з огляду на етику:
1. «Білий» PR – «чесний», непроплачений PR. Прийоми «білого» піару чітко поділяються за результатами: для споживача,
для компанії і для персоналу компанії.
2. «Рожевий» PR заснований на технологіях міфів і легенд.
Наприклад, методом рожевого піару вважається створення історії
фірми, коли розповідаються, які невдачі подолала фірма на шляху
до успіху.
3. «Зелений» PR – заснований на корпоративній відповідальності в галузі захисту навколишнього середовища (скорочення
обсягів використання пластику для пакування, матеріальна підтримка екологічних ініціатив тощо).
4. «Жовтий» PR – використання, з метою залучення уваги, образливих для читачів елементів (табуйованих слів у
текстах, сексуальності – в зображеннях, в публічних діях
– псевдогомосексуалізму, расистських та ксенофобічних
висловлювань тощо).
5. «Коричневий» PR тісно пов’язаний з пропагандою (в основному, неофашистських ідей та ксенофобії).
6. «Сірий» PR – реклама (позитивна чи негативна), що приховує своє джерело. На відміну від чорного» PR, не передбачає
відвертої брехні про своє походження. Також під «сірим»
PR іноді розуміють різновид «чорного» public relations,
що не містить брехні і спрямований на опосередкований
вплив на підсвідомість реципіента. Наприклад, коли
в
матеріалі
про
вбивство
окремо
згадується,
що
воно сталося поряд з офісом якоїсь організації або в
рідному населеному пункті якоїсь відомої особистості.
7. «Чорний» PR – використання «чорних технологій» (обману, фальсифікацій) для обмовляння, знищення конкурентів,
розповсюдження від їх імені образливих або економічно
небезпечних заяв та ін. Іноді достатньо обмежитися публікацією
компромату.
Також
діяльність
паблік
рілейшинз
поділяють
за
поведінковою
реакцією:
1. Соціальний PR використовується для формування пози-
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тивних моделей поведінки (благодійність, донорство). Крім
того, останнім часом під соціальним піаром стали розуміти
активність компанії в соціальному середовищі (приклад такого
виду в інтернеті – діяльність у спільнотах соціальних мереж).
Технологію соціального PR відображає формула RACE (Research
– дослідження, Action – дія, Communication – комунікація,
Evaluation – оцінка), на чому наполягає російський вчений А.
Зєльманов. В свою чергу, його колега В. Кузнєцов обґрунтовує
думку, що до соціального PR можна віднести тільки розв’язання
соціальних проблем за посередництвом певних акцій, при цьому
точно визначити, що є соціальним піаром, а що ні – складно.
2. Вірусний PR. Особливість вірусного піару в тому, що
він поширюється сам по собі через спілкування між людьми,
головне придумати цікаву тему, яку обговорюватимуть (у вітрині
магазину поставити моделей в купальниках, влаштувати флешмоб).
3. Конфліктний PR. Методи конфліктного піару застосовують
у сферах зіткнення інтересів (конкуренції, протистояння бізнесу
і держави).
Можна виділити наступні основні напрямки діяльності
туристичних фірм в області «Public relations» (PR) в загальному
комплексі маркетингових комунікацій [5]:
1. Відносини зі ЗМІ (паблісіті) – створення новин про
особу, продукт або послугу, які з›являються в ЗМІ (газетах,
телепередачах і т.д.).З метою створення і підтримки позитивної
громадської думки про себе, PR-фахівець, який працює в туристичній сфері, надає пресі наступні матеріали:
- бекграундер (backgrounder) - інформація поточного,
подієвого характеру;
- прес-реліз (press-release) - це повідомлення, що містить важливу новину або корисну інформацію для широкої аудиторії;
- медіа-кіт (media-kit - медіа-набір/комплект/пакет). Прес-кіт
містить кілька видів матеріалів: прес-реліз, бекграундер, біографія, фото;
- цікава стаття (the feature) - це стаття, мета якої - не стільки
інформувати, скільки розважати;
2. Відносини з персоналом – внутрішні комунікації компанії
зі своїми співробітниками. В їх основі лежать програми мотивації
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співробітників до виконання своєї роботи найкращим чином.
Основне завдання для фахівця PR з внутрішньою громадськістю
є налагодження ефективних вертикальних і горизонтальних
комунікацій всередині фірми. До базових складових можна
віднести наступні напрямки діяльності фахівця зі зв›язків
з громадськістю, що займається внутрішнім маркетингом
організації:
- виявлення неформальної комунікаційної мережі організації;
- вивчення ступеня інформованості різних групи і підрозділів
з ключових проблем організації;
- вимірювання інформованості адміністративно-управлінського персоналу;
- створення постійних лекцій, семінарів, курсів, громадських
слухань, що зміцнюють організаційні зв’язки;
- організація святкових вечорів, виїздів на природу, де кожен
може говорити з ким завгодно і про що завгодно і т. д. ;
3. Відносини з споживачами. Найбільш поширені та ефективні засоби налагодження комунікацій з клієнтами туроператора:
- проведення семінарів (workshops) - важливий елемент
PR-діяльності туристичної компанії. Це вільні зустрічі в досить
неформальній обстановці, в ході якої представники компанії-організатора розповідають про особливості свого напрямку (наприклад, країни), різних курортах, особливості візового і митного
оформлення, а також інші деталі, які можуть допомогти в роботі.
- презентації - самостійна акція, яка може поєднуватися з прийомом. Презентація - це представлення фірми, особи, продукту
аудиторії.
- виставки - це економічно ефективний засіб просування
товару. Витрати на одного відвідувача виставки в 3 рази нижче,
ніж при особистому продажу; забезпечує отримання широкого
маркетингового повідомлення великою кількістю людей
одночасно;
4. Відносини з фінансовою спільнотою – взаємодія з державними фінансовими органами, з приватними і корпоративними
інвесторами, з фондовими брокерами і фінансовою пресою;
5. Відносини з владними структурами – тісна співпраця (включаючи лобіювання) з федеральними, регіональними, окружними і
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місцевими органами влади;
6. Відносини з місцевим населенням – підтримка позитивних
зв›язків з місцевим співтовариством включає спонсорство,
наприклад, допомога у вирішенні екологічних проблем регіону.
Як висновок хотілося б відзначити, що в будь-якій галузі
найбільш ефективними є не окремі методики, а «ідеологія» public
relations. Щоб компанія могла успішно працювати, всю її діяльність, думки всіх співробітників має пронизувати турбота про репутацію компанії. Саме в цьому випадку фірма не буде працювати
на public relations, а public relations – на фірму.
Можна побачити, що значення Паблік рілейшнз (PR) у сфері
туризму неоціненне. У той час, як метою реклами є збільшення
попиту і продажів рекламованого туристичного продукту, яку
вона досягає одностороннім впливом на цільову аудиторію,
PR - public relations - грунтується на взаємному спілкуванні з
цільовою аудиторією і переслідує довгострокові цілі. Паблік
рілейшнз забезпечує туристичним компаніям правильний імідж
і працює над збереженням позитивного ставлення суспільства до
даної компанії.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ
ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ
Вступ. Туристична галузь – є одна з найбільш динамічних
та розвинутих у всьому світі зі сфер економічної діяльності. На
сьогоднішній день в межах існуючого туристичного простору
сформувався та продовжує формуватися і розвиватися особливий
сегмент – подієвий туризм. Його частка в секції туристичних
послуг збільшується щорічно. Поява та розвиток на міжнародному
ринку туристичних послуг подієвого туризму стимулювали
підвищення попиту серед споживачів на цей новий напрям в
туристичній галузі, який розвивається швидкими темпами.
З кожним роком кількість бажаючих відвідати подієві тури
зростає, що викликає необхідність створювати та розвивати
інфраструктуру та займатися її оновленням, вивчати попит та
фактори розвитку подієвого туризму.
Виклад основного матеріалу. Туризм є пріоритетним
напрямом розвитку національної економіки та культури для країн
Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР). Це зумовлено його
динамічністю, високою прибутковістю та великим позитивним
соціально-економічним й культурним впливом. Динаміка
міжнародного туризму показує швидкий розвиток АТР. Із
зростанням в 9% в порівнянні зі світовим середнім зростанням
в 6%, АТР залишається другим світовим туристичним регіоном,
що обирають туристи з усіх країн світу після високо-розвинутих
країн Європи та Північної Америки, а саме Північно-Східна Азія
утримує лідерство у загальному обсязі міжнародних туристичних
прибуттів до Азійсько-Тихоокеанського регіону - її частка
складає майже 60 % [1].
Південно-Східна Азія динамічно розвивається як туристичний
макрорегіон, її конкурентоспроможність на світовому ринку
збільшується.
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Одним із перспективних напрямів за оцінками Всесвітньої
туристичної організації (UNWTO) є подієвий або ж івент (event)
туризм. Слово Event (подія, захід) в англійській мові має дуже
багато значень, як соціально - культурне, так і технічне і навіть
філософське, або ж запланована соціально-суспільна подія/захід,
яка відбувається в певний час і з певною метою, і має певний
резонанс для суспільства. До видів івенту (event) можна віднести:
фестивалі, карнавали, паради, святкування; конференції, форуми,
симпозіуми, круглі столи; освітні заходи: семінари, тренінги,
курси підвищення кваліфікації; спортивні змагання (наприклад,
Олімпійські ігри); концерти, покази фільму, театральні постановки; ювілеї, весілля, торжества; ділові події: виставки, ярмарки,
торгівельні шоу, презентації, відкриття підприємств, прийоми,
заходи, пов’язані з просуванням торгівельної марки і т. д. [3].
Туризм відіграє все більш помітну роль у світовій економіці. В
останні роки туризм у Південно-Східній Азії зростає швидшими
темпами. У багатьох регіонах його визнають пріоритетним
сектором економіки. Швидкий економічний розвиток країн
регіону, унікальна природа та унікальна культура призвели до
швидкого зростання та вдосконалення туристичної галузі. А саме
подієвий туризм розкриває культуру на національні особливості
регіонів.
Південно-Східний азійський регіон складається з: В›єтнаму,
Індонезії, Камбоджі, Лаосу, М›янми, Сінгапуру, Таїланду,
Східного Тимору, Брунею, Малазії та Філіппін.
Південно-Східна Азія – перспективний район щодо
туристично-подієвої діяльності не тільки в Азії, а й у світі.
Особливістю подієвого туризму у Південно-Східній Азії є
його внутрішньо-регіональний характер. Найбільш інтенсивний
туристський обмін існує між сусідніми країнами регіону. Основна
частина туристів прибуває з Японії, Південної Кореї, Тайваню,
Китаю. У межах Південно-Східної Азії відбувається власний
туристичний обмін. Скажімо, до Камбоджі прибувають туристи
із В’єтнаму, Таїланду, а, наприклад, до Індонезії їдуть туристи з
Сінгапуру, Малайзії.
Останніми десятиріччями в регіоні спостерігається
туристичний бум, і це пояснюється наявністю низки сприятливих
факторів. По-перше, розвитку туризму у регіоні сприяють
природні фактори. У Південно-Східній Азії надзвичайно багаті

891

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

й різноманітні природно-рекреаційні ресурси. Це теплі моря,
комфортний клімат, екзотична природа, велика тривалість
туристського сезону, наявність умов для розвитку спорту й
екстремальних видів туризму.
По-друге, в регіоні сприятливі культурно-історичні фактори.
Ця частина Азії надзвичайно строката й різноманітна. Тут
проживають люди різних релігій, етнічної приналежності, у
регіоні поєднуються незвичайна культура й давні традиції.
По-третє, важливими для розвитку туризму є соціальноекономічні фактори. Це порівняно невисокі ціни на послуги і
високий рівень обслуговування. У цьому регіоні кожен турист
може знайти той відпочинок, який йому до вподоби. Також регіон
активно розвивається, транспортна й соціальна інфраструктура
[2].
По-четверте, це насиченість подієвими ресурсами,
фестивалями, національними та релігійними святами.
Подієвий туризм, в даному макрорегіоні, особливий. В ньому
зібрані національні традиції, культура, релігія та спосіб життя.
Особливістю проведення подій є свята та фестивалі, які
проводять з розмахом. Головним святом в макрорегіоні є
Китайський Новий Рік. З розвитком подієвого туризму це свято
стає все яскравішим та зачіпає все більш туристів.
Туристичні прибуття на період проведення Китайського
Нового Року:
Індонезія Малайзія Сінгапур Таїланд
2019
2016
2014
2012
2010
2008

1,5млн
1,5млн
1,3млн
1,2млн
1млн
900тис

1,8млн
1,5млн
1,5млн
1,4млн
1,4млн
1,3млн

1,5млн
1,4млн
1,3млн
1,3млн
1,2млн
1,1млн

4,5млн
4,4млн
4,5млн
2,1млн
1,5млн
1,5млн

1,1млн
1,2млн
1млн
1млн
900тис
500тис

Висновки. Особливостями розвитку подієвого туризму в
Південно-Східній Азії є історичні засади, культурні та національні
традиції, які поєдналися в певні яскраві святкування.
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Південно-Східна Азія є перспективним макрорегіоном для
розвитку подієвого туризму.
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ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
БАСЕЙНУ РІЧКИ ДУНАЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
У статті проаналізовано сучасний стан рекреації в басейні
р. Дунай, визначені основні напрями та перспективи розвитку
рекреаційної діяльності з урахуванням принципів раціонального
використання
та
збереження
природно-аквального
та
антропогенного комплексу басейну річки.
Проблемі туристсько-рекреаційного використання водних
ресурсів присвячені дослідження багатьох українських вчених.
Серед них гідні уваги роботи В.Вишневського [1], М.Гамкало, Г.Уварової, Ю.Щура та О.Дмитрука, В.Стафійчука, Н.Фоменко, О.Бейдика, С.Сировця, М.Кулініч. Питання оцінки та
раціонального використання рекреаційні ресурсів поверхневих
вод, а також особливості організації водного туризму, розкриті
достатньо глибоко. В той же час бракує досліджень, які б висвітлювали механізми комплексного використання усього
різноманіття рекреаційної ресурсної бази території басейну
річки. Відсутні публікації присвячені питанню рекреаційному
використання басейну р. Дунай.
Основою розвитку туризму на будь-якій території чи
регіоні є його ресурсний потенціал. Ресурсний потенціал – це
сукупна цінність реалізованих та нереалізованих можливостей
використання ресурсів у процесі задоволення суспільних потреб
(за визначенням П.Масляка). Рекреаційні ресурси – це об›єкти,
явища та процеси природного та антропогенного походження, які
використовуються або можуть використовуватися для розвитку

894

рекреації та туризму. Рекреаційний потенціал басейну р. Дунай
важко переоцінити. Багатий на культурно-історичні та природні
ресурси, цей регіон є перспективним для розвитку різноманітних
видів туризму: від пригодницького до екологічного та
екскурсійного.
Дунай – друга за довжиною річка в Європі після Волги і
найдовша річка в Європейському Союзі. Річка бере свій початок
в Шварцвальді (ФРН), звідки протікає на схід. Довжина річки
складає 2585 км, найширша ділянка – 1,5 км. Від витоку до гирла
Дунай проходить територією 10 держав: ФРН, Австрії, Словаччини, Угорщини, Хорватії, Сербії, Болгарії, Румунії, Молдови та
України. Також басейн Дунаю охоплює частини територій Італії, Словенії, Боснії і Герцеговини, Албанії, Македонії, Польщі,
Швейцарії та Чехії [2].
Вся історія Центральної Європи була написана на берегах
Дунаю, а багатовіковий обмін між народами і культурами залишив спогади, які можна пережити і сьогодні. Басейн річки
характеризується значними рекреаційними ресурсами, включаючи багату культурну спадщину, що формувалися протягом багатьох століть, а також місця обсервації унікальних природних
видів. Тут проживає понад половина європейської популяції
ведмедів, вовків та рись. А до дельти Дунаю входить 30 різних
екосистем, серед них найбільша у світі компактна очеретяна зона
та один з найбільших у Європі пташиних заповідників [3].
На даний момент не існує спільного плану розвитку туризму
та єдиного маркетингового підходу в усіх придунайських
країнах. Виняток – країни верхнього басейну. Зокрема Німеччина
та Австрія, які розробили спеціалізований маркетинг басейну р.
Дунай з акцентом на відносно новий для цього регіону, але дуже
успішний, напрямок – пішохідний туризм по берегах Дунаю
(Вельтербештайг у Нижній Австрії та Донауштайг у Баварії та
Верхній Австрії) [4].
Популярною тенденцією в Європі є поєднання активного
відпочинку з елементами культурно-пізнавального туризму.
Саме цей принцип і був реалізований при розробці пішохідних
маршрутів у басейні р. Дунай. Найвідомішою туристичною
стежкою є Донауштайг ( з німецького «стежка по Дунаю»), яка
проходить територією Баварії та Австрії. З літа 2010 р. стежка йде
по обох берегах Дунаю, від м. Пассау через м. Лінц, с. Сент Микол
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та с. Грін. Стежка має довжину близько 450 км, поділена на 23
етапи, і об’єднує 5 баварських та 40 австрійських муніципалітетів. Стежки Донауштайгу прокладені переважно через природні
ландшафти, популярні мальовничі місця та оглядові площадки у
горах і включають 41 офіційний маршрут; 135 локацій для спорту,
відпочинку та огляду, 4000 маркувальних знаків [4].
Донауштайг – це проект, створений Дунайською туристичною
організацією Верхньої Австрії з її 37 містами-членами. Для
промоції проекту організацією створено сайт Danube Upper
Austria, де туристи можуть знайти всю необхідну інформацію про
Даунштайг, а також інші проекти, які здійснюються з використанням рекреаційних ресурсів басейну річки Дунай, серед них
«Велосипедний шлях по Дунаю», «Подорож на човні по Дунаю»,
«Культура на Дунаї» та інші.
Популярною серед туристів є також Стежка всесвітньої
спадщини Вахау: від м. Дюрнштейна до с. Вайсенкірхен, довжиною 17 км. З м. Дюрнштейна туристи прямують до найвідомішої
австрійської руїни, розвалин одноіменного середньовічного
замку, у якому, за легендою, було ув’язнено короля Англіїї
Річарда I Левове Серце, далі через захоплюючий скельно-лісовий
ландшафт до одного з найкрасивіших оглядових майданчиків –
скелі Канзель. Потому стежка поринає у мальовничі виноградники
і виводить до винного поселення Вайсенкірхен із вражаючою
оборонною церквою та погребами, де туристи мають можливість
дегустувати вина, зроблені за традиційною технологією [5].
Аналізуючи рекреаційний потенціал басейну річки
Дунай, не можна не згадати власне водні ресурси, адже вони
використовуються для організацію круїзних подорожей.
Більшість круїзів по р.Дунай здійснюють компанії: Viking, Costa
Cruises, MSC, AmaWaterways, Grand Circle та інші [2]. Наявні
круїзні програми орієнтовані здебільшого на літніх людей, проте
деякі оператори намагаються зацікавити й молоду аудиторію.
В рамках туру по Дунаю туристи мають змогу відвідати до 10
країн Європи. Більшість круїзних програм включають також
відвідання Дельти Дунаю, яка славиться незайманою природою
і малою кількістю урбаністичних пам›яток. Окрім цього, майже
кожен круїз пропонує екскурсійну програму по Відню, Братиславі, Регенсбургу, Кремсу, Страсбургу. Головні регіони
відвідування – міста Австрії і Німеччини, де можна насолодитися
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театрами, храмами, соборами, музеями і затишними вуличками,
викладеними бруківкою [6].
Окрім круїзів, які тривають 3-9 днів, значного поширення
набули річкові екскурсії – короткі прогулянки на лайнері або
катері, які дозволяють познайомитись з історією та культурноісторичними пам’ятками міста чи регіону. Такі екскурсійні
програми найбільш поширені в Австрії та Угорщині. Популярні
маршрути: Відень – Лінц; Відень – Братислава; Відень –
Будапешт; Пасау – Лінц; Пасау – Лінц – Відень [5].
Важливим для розвитку туризму ресурсом є природоохоронні
території. У 2009 р. створено спеціалізовану організацію
Danubeparks, яка об’єднала всі природоохоронні території та
національні парки в одну мережу. На даний момент до неї входять
16 заповідних територій, що розташовані на території 9 країн.
Не зважаючи на те, що основними видами діяльності мережі є
відновлення ареалів річок, управління заплавними лісами та
луками, охорона та моніторинг рідкісних видів, вони також
займаються екологічним туризмом. Враховуючи той факт, що
природоохоронні території мережі знаходяться у безпосередній
близькості від міст, перед організацією постає завдання
раціонального управління територією, яке б дозволило поєднати
відпочинок на річці з збереженням і захистом прибережних
територій. Це робиться за допомогою надання інформації,створення регламентів відвідування територій, карт, маркованих
стежок тощо. Крім цього, маючи в своєму розпорядженні цінну
природну спадщину, природоохоронні об’єкти виконують
освітню функцію, і цим самим пропагують розвиток сталого
туризму [7].
Кожен парк має свої ресурсні особливості, тому одні
виділяються пропозиціями спостереження за птахами (від англ.
birdwatching), інші традиційно пропонують пішохідні прогулянки
з оздоровчою та пізнавальною метою. Парки у верхній частині
Дунаю більше орієнтовані на туристів, що займаються каякінгом
або сплавами на байдарках. Є окремо виділені території для
туристів, які займаються скелелазінням, спелеотуризмом та
навіть мотор-кросінгом [7].
Унікальною природоохоронною територією та обов’язковою
локацією круїзів та річкових екскурсій є Дельта Дунаю. Це друга
за площею річкова дельта у Європі (після дельти р. Волги), центр
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біологічного різноманіття світового масштабу, важливе місце
гніздування та сезонних скупчень птахів, розмноження цінних
промислових та рідкісних видів риб, територія найбільшої в Європі
популяції багатьох охороняємих видів земноводних. Площа
дельти становить 5640 км², з яких 4340 км² розташовані в Румунії
і 1200 км² в Україні, при цьому протяжність дельти постійно
змінюється: через наносні відкладення збільшується на 40 м/рік.
Основна частина дельти розташована в Румунії і перебуває під
національною охороною з 1938 р., а 1991 р. ця територія була
визнана ЮНЕСКО як Всесвітній природний спадок. Вздовж
Кілійського гирла, що знаходиться в Одеській області України,
розташований Дунайський біосферний заповідник. Тут росте
понад 20 видів рослин, занесених у Червону книгу України, та
трапляється понад 125 видів тварин, які включені у національний
і міжнародний червоні списки [3].
Дельта Дунаю – рай для любителів дикої природи. Дельта
зі своїми каналами та різноманітною флорою стала домом для
незліченних видів птахів. Мільйони єгипетських білих пеліканів
прилітають сюди щовесни, щоб виростити своїх дітлахів. Тоді
як арктичні гуси прилітають сюди, щоб уникнути суворих зим
Північної Європи. Сезон спостереження за птахами триває з
ранньої весни до кінця літа. Птахи – не єдині мешканці Дельти.
Всього тут можна побачити 3450 видів тварин, а також 1700
видів рослин [3]. Румунська частина Дельти Дунаю активно
використовуються з рекреаційною метою. На офіційному сайті
«Romania. Natural and cultural» можна знайти інформацію про
туристичні маршрути, пункти відправлення, а також можливі
туристичні активності. Для більшості локальних турів відправною
точкою стало місто Тулча, розташоване на вершині трьох каналів.
Багата флора і фауна, а також мальовничі ландшафти дозволяють
створювати та реалізовувати тут найрізноманітніші програми
відпочинку. Серед них: спостереження за птахами, круїзи на
плавучих готелях, одноденні екскурсійні тури на невеликих
човнах, каякінг, а також дуже популярні фототури, під час яких
у туристів є можливість зробити унікальні кадри дикої природи.
Дунай – друга за довжиною річка Європи, його басейн
займає площу 801,463 км² і має значний ресурсний потенціал
для розвитку туризму. Завдяки своїй протяжності, басейн Дунаю поєднує в собі різноманітні культурно-історичні та природні ресурси, що дозволяє сформувати широкий асортимент
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туристичних продуктів для задоволення найрізноманітніших
рекреаційних потреб відвідувачів. Країни верхнього басейну,
зокрема Німеччина та Австрія вже розробили спеціалізований
дунайський маркетинг на основі чого сформували унікальну та
успішну пропозицію пішохідного туризму по берегах Дунаю. В
той же час, рекреаційний потенціал середньої та нижньої течії,
зокрема і в Україні, використовуються недостатньо.
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АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В ІНДІЇ
Сучасна Індія одна з найбільших за площею і населенням країн
світу з потужною економкою і багатющою історією та культурою.
Завдяки активним економічним реформам, що розпочалися ще у
90-х роках ХХ ст., Індія стає все більш відкритою та привабливою
для інвесторів, що сприяє прискоренню розвитку міжнародного
туризму. Багато українських та іноземних вчених у різні роки
давали вичерпні характеристики рекреаційно-туристських
ресурсів країни та її окремих регіонів, характеризували розвиток
туристичної інфраструктури, обґрунтовували місце країни на
глобальному туристичному ринку. Мета ж даної статті полягає
у аналізу сучасного стану та висвітлені актуальних тенденцій
розвитку міжнародного туризму в Індії.
Міжнародний туризм є пріоритетним напрямом розвитку
національної економіки та культури Індії. Це зумовлено його
динамічністю, високою прибутковістю та вагомим позитивним
соціально-економічним й культурним ефектом. Основною метою
відвідування Індії туристами з різних регіонів світу є знайомство
з культурою, історичними і природними пам’ятками та лікування
методами нетрадиційної медицини. Значна географія Індії, велика
кількість туристичних напрямів та маршрутів в країні дає чудову
можливість вибору повноцінного відпочинку [1].
Сфера туризму є однією з найбільших галузей економіки
Індії, у 2019 р. її прямий внесок у ВВП країни склав 108,3 млрд.
дол. (6,4 % ВВП), загальний – 268 млрд. дол. ( очікується, що до
2029 р. він сягатиме 512 млрд. дол.). Сектор туризму забезпечує
81 млн. робочих місць по всій країні. Незважаючи на слабку
динаміку економічного розвитку у 2019 р., туристична галузь
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Індії не виявила жодних ознак уповільнення, а натомість зросла
як важливе джерело валюти для країни [3].
Приблизно 10 млн. іноземних туристів відвідали Індію у
2017 р. порівняно з 8,89 млн. в 2016 р., зростання склало 15,6%.
У 2018 р. прибуття збільшилися до 10,56 млн., приріст 5,2%, у
2019 р. – 10,89 млн. та 3,1% відповідно [2]. Надходження від
міжнародного туризму становили у 2016 р. 22,4 млрд. дол., у
2017 р. – 27,3 млрд. дол., у 2018 р. – 28,6 млрд. дол., у 2019 р. 30,1
млрд. дол. ( приріст у 3,3%) [2].
У 2019 р. уряд Індії здійснив цілий ряд заходів з метою
стимулювання в’їзного потоку: відкрив 120 нових вершин для
сходжень та гірського туризму, знизив плату за електронні візи та
податки при бронюванні номерів у готелях. Кількість туристів,
які приїхали з електронною туристичною візою, збільшилася на
23,8% і до листопада 2019 року досягла 2,55 млн. [3]. У рейтингу
Індексу конкурентоспроможності сектору туризму і подорожей
позиція Індії суттєво покращилася з 65-го в 2013 р. до 34-го в
2019 р.
Ще однією важливою складовою візової лібералізації стала
ініціатива Міністерства туризму Індії з впровадження спеціальної
категорії віз – медичної або M-візи – для просування в’їзного
медичного туризму. Прибуття іноземних туристів з ціллю
отримати медичні послуги збільшилися у 2019 до 495,1 тис., порівняно з 427 тис. у 2018 р. [9].
На сьогодні в Індії вже добре розвинені та користуються
популярністю екскурсійний, пляжний, паломницький, релігійний,
екологічний, медичний та шопінг туризм. Серед європейців та
американських туристів популярний навіть такий екзотичний
вид розваг як відвідування нетрів індійських міст; 650 млн. дол.
щорічний дохід від відвідування туристами нетрів Мумбаї [1].
Основними чинниками розвитку міжнародного туризму в
Індії є:
• значне різноманіття та багатство природних рекреаційних
ландшафтів (від пляжів та чайних плантацій до гірських вершин)
і ресурсів, велика кількість унікальних природних об’єктів;
• багата та різноманітна культура однією з найстаріших
цивілізацій світу, яку сформували сотні народів. До списку
Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО віднесені 30
видатних пам’яток Індії, серед них мавзолей-мечеть Тадж Махал,
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Минарет Кутб-Мінар, Фатехпур-Сікрі та форт Агри, храми Чола
та Гоа, Червоний форт Делі [4];
• велика, містка для прийому туристів, територія з вигідним
географічним положенням;
• значна кількість природоохоронних територій. До
охоронних територій належать 339 об’єктів, які займають
14,3 млн. га (4,4% території країни). В країні створена мережа
національних парків (понад 75) та заповідників (до 420), найбільші
та найвідоміші з яких національний парк Канха у Мадх’яПрадеш. Це місце унікальне тим, що тут можна не побачити і
сфотографувати тигрів у природному середовищі. Парк Казіранга
в штаті Ассамі, об›єкт Світової спадщини ЮНЕСКО, тут можна
побачити найбільшу у світі популяцію носорогів [4];
• велика кількість культових споруд, святинь та центрів
паломництва різних релігій. Місто Варанасі одна з головних
святинь індусів та джайністів, центр Землі в індуїстської
космології, тут налічується близько 1500 храмів, зокрема
Золотий храм Шиви. Для сикхів місцем паломництва є Золотий
храм у м. Амрітсарі; мусульмани відвідують мечеть Рані-Сіпрі у
м. Ахмадабад; буддисти – невелике місто Бод-Гая у штаті Біхар,
пригород Варанасі Сарнатх та Кішингар [4].
• динамічний розвиток спеціалізованої інфраструктури [5].
Варто також відзначити зусилля, які докладає Міністерство
туризму Індії для просування національної туристичної пропозиції
на світовому ринку. Вживаються різноманітні заходи щодо
подальшого розвитку та диверсифікації індійського туристичного
продукту, приділяється увага покращенню туристичного іміджу
країни. Співробітники Міністерства туризму Індії консультується
і співпрацюють з різними зацікавленими особами, включаючи
федеральні агенції, уряди штатів та союзних територій, а
також приватний сектор. Спільними зусиллями здійснюється
пошук нових туристичних продуктів, щоб розвинути такі
види відпочинку як екологічний, екстремальний, сільський
туризм; будуються поля для гольфу, розробляються нові круїзні
програми, стрімко набирає популярність медичний та діловий
туризм. Міністерство туризму Індії з 2002 р. реалізує міжнародну
маркетингову кампанію «Incredible India» («Неймовірна Індія»),
яку вже не раз відзначали на міжнародних туристичних форумах
за її креативність та ефективність [4].
Сьогодні Індія стає все більш привабливою дестинацією

902

для українських туристів, які, крім традиційного пляжного
відпочинку в штаті Ґоа, щодалі більше цікавляться історією,
культурою та можливостями лікування в Індії. Запровадження
процедури оформлення електронних індійських віз суттєво
спростило б організацію подорожей до цієї країни як для агентів
та туроператорів, так і для самих мандрівників. [4].
Актуальні проблеми розвитку міжнародного туризму у 2020 р.
пов’язані з глобальним розповсюдженням Covid-19. Туристичний
сектор Індії зазнає величезних втрат. Для контролю поширення
коронавірусу Індія закрила не тільки зовнішні, але й кордони
штатів. Внутрішній туризм є головною опорою туристичного
сектору ( у 2018 р. індійці здійснили 1,8 млрд. мандрівок країною)
і нині він практично паралізований. За словами чиновників, криза
може призвести до того, що 38 мільйонів людей, пов›язаних із
сектором туризму та подорожей, втратять роботу [5].
Індія належить до найперспективніших туристичних
країн світу. Головними причинами цього є багатий природноресурсний потенціал, чисельні унікальні пам›ятки історії,
культури і релігії, постійно зростаюча база розміщення, розвиток
транспортного сполучення. Особливо активно розвивається
міжнародний, зокрема в’їзний, туризм: він зaбезпечує зaйнятiсть
нaселення, рoзширює внески в плaтiжний бaлaнс крaїни, сприяє
диверсифiкaцiї екoнoмiки, a тaкoж рaцioнaльнoму викoристaнню
рекреaцiйних ресурсів. Уряд Індії усвідомив значний потенціал
туристичного сектору і здійснює активну маркетингову політику з
просування національної туристичної пропозиції на глобальному
ринку. В останні роки Індія перетворюється на перспективну
дестинацію медичного туризму, все більше іноземців відвідують
країну щоб отримати найсучаснішу медичну допомогу та послуги,
що базуються на традиційних методиках оздоровлення.
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СУЧАСНИЙ СТАН АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Постановка проблеми. Пандемія COVID-19 завдала
нищівного удару усім галузам економіки. Величезних збитків
зазнала і авіаційна галузь. Адже призупинення регулярного
авіасполучення, закриття державних кордонів та інші заходи,
що вживаються в багатьох країнах для боротьби з поширенням
COVID-19, зумовили катастрофічне зменшення обсягів
повітряного руху. Від ситуації страждають усі учасники
авіаційного ринку, у т.ч. й туристичний сектор.
Актуальність дослідження. Авіаперевезення забезпечують
понад половину усіх транспортних перевезень туристів. Тому
різке зниження обсягів або опосередковано повʼязані з туризмом.
Усвідомлення авіаперевезень закономірно означатиме падіння
обсягів туристичних потоків і як наслідок занепад численних
галузей, що прямо масштабів зазначених негативних змін, що
відбуваються, вимагає оперативного відстеження та дослідження
поточних даних.
Наукова новизна. Визначається аналізом та узагальненням
новітніх даних таких міжнародних організацій, як ICAO та IATA,
за станом на 26.04.2020.
Завдання дослідження. Застосовуючи порівняльний аналіз,
проаналізувати вплив COVID-19 на пасажиромісткість та кількість пасажирів авіатранспорту. Виявити збитки авіакомпаній,
заподіяні пандемією.
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Виклад матеріалу. За попереднім підрахунками ICAO
протягом першого півріччя 2020 року через вплив COVID-19
у регулярних міжнародних пасажирських перевезеннях
відбуватимуться негативні процеси:

• Загальне
скорочення
пасажиромісткості
авіатранспорту на 48-62%, що відображає неповну
зайнятість наявних пасажирських місць;
• Загальне скорочення кількості пасажирів – від 0,8
млн. до більш як 1 млн., що відображає фактичне зниження
пасажиропотоку;
• Потенційне
скорочення
сукупного
доходу
авіакомпаній на 188-238 млрд. доларів США.
Якщо поточний рівень скорочення триватиме до вересня 2020
року, то авіакомпанії втратять ще від 35 до 40 мільярдів доларів
брутто [1]. Найбільший негативний вплив очікується в Європі та
Азії/Океанії. Останній регіон
Як видно з діаграми нижче – пасажиромісткість літаків
(враховуючи внутрішні та міжнародні перевезення) різко впала в
Азії та Океанії уже в лютому місяці, адже саме там розпочалася
хвороба. Натомість в березні відбулися різкі зміни і в інших
регіонах світу
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Рис. 1.2 Повітряний рух за березень 2019 року

Рис. 1.3 Повітряний рух за березень 2020 року [2]
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У квітні 2020 року суттєві скорочення авіаперевезень
спостерігались у різних країнах світу – від 76 до 95%.
Авіаперевезення за квітень 2020 року [1]
Зміна пасажиропотоку
від
Країна
запланованого
%
млн.
США
-22,9
-88
Великобританія
-22,3
-90
Німеччина
-19,3
-92
Іспанія
-18
-93
Китай

-16,7

-95

Франція
Італія
ОАЕ
Японія
Туреччина
Таїланд
Пд. Корея
Гонконг
Нідерланди
Сінгапур
Канада
Індія
Швейцарія
Росія

-13,4
-12,5
-11
-9,5
-8,8
-8,4
-8
-7,1
-6,9
-6,6
-6,3
-6,3
-6
-5,7

-91
-94
-88
-88
-94
-93
-86
-93
-89
-93
-90
-89
-93
-86

Країна
Малайзія
Португалія
Австралія
Мексика
Саудівська
Аравія
Австрія
Індонезія
В’єтнам
Катар
Ірландія
Польща
Бельгія
Данія
Греція
Філіппіни
Швеція
Норвегія
Єгипет
Бразилія

Зміна
пасажиропотоку від
%
млн.
-4,9
-4,9
-4,1
-4,1
-4,1
-3,8
-3,7
-3,7
-3,7
-3,6
-3,4
-3,3
-3,3
-3,1
-3
-2,8
-2,4
-2,2
-2,2

ІСАО розробив два сценарії за якими може розвиватися
подальший хід подій. За першим, більш оптимістичним сценарієм,
з травня ситуація має поліпшуватись і втрати пасажиропотоку
дещо зменшаться (до -86%). У такому разі в червні падіння па-
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сажиропотоку сягатиме уже -71%. За другим сценарієм – пасажиромісткість буде незмінною з показником до -91% (рис. 1.4).
Втім, враховуючи швидко мінливе середовище, вказані сценарії
лише показують два можливі шляхи з багатьох. Яким насправді
шляхом буде розвиватися ситуація залежатиме від різних
факторів – тривалості, величини спалаху та стримувальних
заходів, наявності державної допомоги, довіри споживачів та
економічних умов тощо.

Рис. 1.4 Сценарії 1 та 2 прогнозованого розвитку подій [1]
Сценарії 1 і 2 відрізняються один від одного відповідно до
попиту і пропозиції. Зважаючи на це, у своїх прогнозах ІСАО
враховує різні фактори, зокрема, стан авіакомпаній, швидкість
їх відновлення, ступінь довіри споживачів взагалі до повітряного
транспорту.
Нижче на графіку видно, яка кількість пасажирів повітряного
транспорту мала би бути, за звичайних умов, і яка вона по факту
є за теперішньої пандемії. Так, найбільша кількість скорочень
припадає саме на квітень місяць, за обома сценаріями – це 10,70

909

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

млн. пасажирів, хоча в нормі мало б бути – 164.7 млн. пасажирів.
В травні місяці цей показник за одним сценарієм зростатиме до
18,2 млн. пасажирів, за іншим – підніметься до 10,80 млн.

Рис. 1.5 Загальна кількість пасажирів за різними сценаріями [1]
Нині найбільших втрат від COVID-19 за обома сценаріями
зазнає Азія з Океанією та Європа. Причому це стосується
як пасажиромісткості, так і кількості пасажирів та валового
доходу. Так, в Азії і Океанії пасажиромісткість впаде на 50,9%,
кількість пасажирів – на 232,8 млн., а валовий дохід – на 60,1
млрд. доларів США. За іншим сценарієм у цих регіонах показник
пасажиромісткості знизиться на 64,3%, кількість пасажирів
– на 286,1 млн., а валовий дохід – на 73,7 млрд. доларів США
(Табл.1.2).
В Європі за першим сценарієм пасажиромісткість знизиться
на 49,9%, кількість пасажирів на 399,4 млн., валовий дохід
на 70,4 млрд. доларів США. Натомість, за другим сценарієм
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пасажиромісткість в Європі впаде на 65,3 %, кількість пасажирів
– 507,6 млн., валовий дохід – 89,7 млрд. доларів США. Найменше
втрат зазнає Південна Америка (табл. 1.2)
Зміни показників по регіонах для першої половини 2020 року [1]
Сценарій 1

Сценарій 2

Порівняно з запланованими
раніше показниками

Порівняно з

(перше півріччя 2020 р.)
Регіон

запланованими раніше
показниками
(перше півріччя 2020 р.)
К-ть
пасажи-

К-ть
пасажирів

рів

(млн.)
Африка
Азія/
Океанія
Європа
П д .
Америка
Пн.
Америка
Всього

-42,7

-30,6

-10,1

-56,9

(млн.)
-39,4

-50,9

-232,8

-60,1

-64,3

-286,1

-73,7

-49,9

-399,4

-70,4

-65,3

-507,6

-89,7

-39,9

-45,1

-10,5

-52,9

-58,2

-13,6

-42,9

-60,8

-16,8

-56,7

-77,6

-21,6

-43,5

-63,9

-20,7

-57,5

-82,3

-26,5

-48,1

-832,6

-188,6

-62,5

-1,051,4

-238,2

-13,1

Висновки. COVID-19 завдав значних збитків авіаційній
галузі, яка продовжує втрачати пасажирів і, як наслідок, доходи
від пасажирських авіаперевезень. Найбільший негативний вплив
COVID-19 відчувається в Азії та Океанії, а також Європі.
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«ПРОНИКНЕННЯ ПІД КОРПОРАТИВНУ ВУАЛЬ» ЯК
МЕХАНІЗМ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
УЧАСНИКІВ (ЗАСНОВНИКІВ) КОМПАНІЇ
Корпоративне право більшості розвинених країн визнає
юридичну незалежність компанії як суб›єкта права і обмежує
відповідальність її учасників та засновників. Однак, такий
принцип нерідко породжує зловживання з боку учасників
(засновників) компанії, що дозволяють їм уникати особистої
майнової відповідальності за результати своїх дій. Через
це доктрина «проникнення під корпоративну вуаль», тобто
ігнорування статусу юридичної особи все частіше застосовується
для притягнення до відповідальності недобросовісних учасників
юридичної особи.
Метою статті є аналіз концепції «проникнення під
корпоративну вуаль» в контексті механізму притягнення до
відповідальності учасників (засновників) компанії в системі
англосаксонського і романо-германського права, в прецедентній
практиці Європейського суду з прав людини та можливість
впровадження даної концепції в законодавство України.
Вперше термін «проникнення під корпоративну вуаль»
був використаний у справі «Salomon v. A. Salomon & Co Ltd» 1897
р., завдяки якому англійське право почало сприймати компанію
окремо від її акціонерів.
Після першої спроби ігнорування статусу юридичної
особи доктрина «корпоративна вуаль» не отримала свого
законодавчого закріплення та застосував судами ad hoc, тобто
залежно від конкретної справи.
Лише у 2001 р. Високий суд у справі «Trustor AB v.
Smallbone» визначив умови для «проникнення під корпоративну вуаль»: 1) компанія, якій передаються активи, є всього
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лише «прокладкою» для реального бенефіціара; 2) ця компанія була задіяна в «неналежних» діях, які вчинялися її акціонером/бенефіціаром; 3) цього вимагають інтереси справедливості; 4) корпоративна структура була використана саме для того,
щоб уникнути відповідальності за «неналежну» поведінку; 5)
інтереси жодної третьої особи не будуть порушуватися підняттям
корпоративної вуалі[1].
У США практика застосування доктрини «проникнення
під корпоративну вуаль» в деякому роді схожа з практикою
Великобританії.
Застосування
доктрини
ускладняється
федеративним устроєм і наявністю індивідуальній судової
практики для конкретного штату. Однак, американські суди
активно роблять спроби «прийти до спільного знаменника»,
сформувати загальні критерії (тести) для «проникнення» на
основі узагальнення судової практики. Найбільш вдалим, з
точки зору практичного застосування, вважається трирівневий
тест (instrumentality rule), що визначає умови нехтування
правосуб›єктністю юридичної особи: 1) відсутність у компанії автономії через повний контроль і домінування над нею; 2) зловживання корпоративною формою для здійснення шахрайських
або неправомірних дій; 3) наявність причинно-наслідкового
зв›язку між зловживанням корпоративної формою і збитками
позивача[2].
У німецькому законодавстві замість «проникнення
під корпоративну вуаль» застосовується термін «де-факто
залежність»; така відповідальність може виникнути у фізичної
особи, яка контролює діяльність компанії. Де-факто залежність
не вимагає доведення невигідності конкретного правочину.
Якщо залежність доведена, вона створює презумпцію того,
що контроль був невигідний для підприємства та доказування
конкретних збитків не вимагається[3].
У Бельгії у випадку, якщо фізична особа одноосібно
володіє та управляє товариством, не визнаючи його юридичну
самостійність, та використовує доходи товариства для особистих
потреб, вважається, що ця фізична особа прийняла на себе ім›я
товариства з метою ведення відповідальної діяльності. Тому,
якщо «підставна» юридична особа не може платити за своїми
боргами, такий обов›язок виникає у її власника – фізичної
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